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Apresentação

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados iniciais 
do projeto “Meio ambiente e seguros”, elaborado para o Centro 
de Pesquisa e Economia do Seguro da Escola Nacional de Seguros. O 
texto está dividido em três capítulos.

O capítulo 1, de caráter introdutório, faz uma contextualização do 
tema da pesquisa. Primeiramente, são apresentados fatos estilizados que 
sugerem uma tendência mundial de aumento na frequência dos desas-
tres ambientais e no valor das suas perdas econômicas. Destaca-se ainda 
a discrepância entre as perdas totais decorrentes destes desastres e as 
perdas cobertas por seguros – o chamado hiato de cobertura. Em segui-
da, discute-se a importância do setor de seguros como mecanismo de 
transferência e mitigação de risco no âmbito de um plano de gestão de 
riscos ambientais.

O capítulo 2 investiga as razões deste hiato de cobertura. A despeito 
da potencial capacidade de transferência e mitigação de riscos, o alcance 
do mercado de seguros ambientais é ainda limitado. Quais os motivos 
que levam os agentes a fazerem uso limitado de seguros ambientais?  Por 
que seguros ambientais, quando oferecidos, possuem prêmios tão altos? 
Quais as medidas que podem ser adotadas para corrigir eventuais inefi-
ciências e expandir este mercado? Diversos são os estudos que procuram 
investigar estas questões. O capítulo sintetiza as principais discussões e 
resultados desta literatura.

Por fim, o capítulo 3 procura contextualizar o hiato de proteção iden-
tificado no capítulo anterior no âmbito do mercado de seguros e resse-
guros brasileiro. Especificamente, o texto discute a seguinte questão: que 
fatores explicam, no mercado segurador brasileiro, o hiato de proteção 
na cobertura de riscos ambientais acima da média internacional? Para 
responder a esta pergunta, busca-se estabelecer um entendimento do 
padrão comportamental e estratégias de negócio do mercado segurador 
e ressegurador nacional no que diz respeito às suas formas de retenção 
e de transferência de grandes riscos, em particular daqueles relacionados 
ao meio-ambiente.
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A questão ambiental vem ganhando relevância nas últimas décadas. 
A percepção de que os recursos naturais são finitos e o forte aumento 
do seu consumo, resultante do crescimento econômico que se acelerou a 
partir da Revolução Industrial, fizeram ganhar força a preocupação com a 
sustentabilidade das atividades econômicas. Da mesma forma, a atenção 
às questões sociais, como a pobreza, a desigualdade e o impacto sobre 
comunidades locais de empreendimentos econômicos também ganhou 
terreno, de modo que essas três dimensões – econômica, social e am-
biental – são crescentemente tratadas de forma integrada. 

Algumas noções tipicamente econômicas são também favoráveis ao 
meio ambiente. A alocação eficiente de recursos e a busca de progresso 
tecnológico, de modo a fazer mais com a mesma quantidade de recur-
sos, ou, equivalentemente, produzir o mesmo usando menos recursos, 
é naturalmente poupadora de recursos da natureza. A poluição causada 
por atividades produtivas é vista pelos economistas como um custo não 
internalizado, como o uso de um recurso – por exemplo, um rio no qual 
são lançados rejeitos sem tratamento – sem pagar por ele. A sociedade 
como um todo incorre no custo, ao ter o rio poluído, mas a empresa 
que o polui não tem incentivo para poupar aquele recurso, uma vez que 
não paga por ele. Alguma forma de internalizar esse custo nas contas da 
empresa costuma ser bem vista pelos economistas, como a taxação, pelo 
governo, da poluição. Com o incentivo econômico, a empresa reduzirá 
ou eliminará a poluição. Estes são pequenos exemplos de interação entre 

MEIO AMBIENTE E SEGUROS: 
INTROdUçãO GERAl E 
RElEvâNCIA dO TEMA

1.  Relevância do assunto no mundo
 1.1. O crescimento da importância da questão ambiental e a inserção do setor 

de seguros na convenção internacional sobre o clima

CAP íTUlO 1
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motivação econômica e resultado ambiental para introduzir a ideia de 
que, analogamente, os comportamentos típicos dos agentes na área de 
seguros também têm seus reflexos na questão ambiental. Por exemplo, 
o maior cuidado com o bem segurado que a existência da franquia gera, 
por parte do detentor da apólice, pode gerar também maior cuidado na 
prevenção de acidentes ambientais provocados pelo homem ou mais pre-
venção e mitigação de riscos ligados a catástrofes naturais.

A questão ambiental vem sendo crescentemente influenciada pelas 
preocupações com as mudanças climáticas que a atividade humana pode 
provocar. Na Eco-92, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro em 1992, a 
Convenção do Rio incluiu a adoção da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC – United Nations Framework 
Convention on Climate Change). A UNFCCC estabeleceu diretrizes para 
ações focadas em estabilizar a concentração de gases do efeito-estufa na 
atmosfera, para evitar “perigosas interferências antropogênicas no siste-
ma climático”. Atualmente, há ampla adesão internacional à UNFCCC e 
a conferência anual das partes (COP – Conference of the Parties) atualiza 
a implementação da UNFCCC. Na terceira convenção das partes – COP3 
– em Kyoto, no Japão, foi criado um protocolo obrigando os países signa-
tários a se comprometerem com metas de redução de emissões de gases 
que provocam o efeito estufa. As regras detalhadas para a implementa-
ção do protocolo de Kyoto foram adotadas na COP7 em Marraquexe, no 
Marrocos, em 2001. 1

A COP21 – realizada em Paris, em dezembro de 2015, incluiu formal-
mente, em seu documento final, o seguro como mecanismo relevante de 
gestão de risco ambiental. No texto “Adoção do Acordo de Paris”, o inci-
so III, “Decisões para dar efeito ao acordo”, ao tratar de perdas e danos, 
diz que deve haver o “estabelecimento de câmara de compensação para 
a transferência de risco que serve como um repositório de informações 
sobre seguros e transferência de riscos, de modo a facilitar os esforços 
das partes para desenvolver e implementar estratégias globais de gestão 
de risco”. O texto do Acordo propriamente dito, em seu artigo 8, esta-
belece que:

As partes reconhecem a importância de evitar, minimizar e abordar 
perdas e danos associados com os efeitos adversos das mudanças cli-
máticas, [...], e o papel do desenvolvimento sustentável na redução do 
risco de perdas e danos. [...] as áreas de cooperação e facilitação para 
aprimorar a compreensão, ação e apoio podem incluir: i) sistemas de 
alerta precoce; ii) preparação para emergências; iii) eventos de início len-

1  Ver http://www.cop21paris.org/about/cop21/ e http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php, locais consultados em 
22/12/2016.
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to; iv) eventos que podem envolver perdas e danos irreversíveis e perma-
nentes; v) avaliação e gestão de riscos abrangentes; vi) [...] seguros de 
risco, mutualização de riscos climáticos e outras soluções de seguros; vii) 
perdas não econômicas; vii) resiliência das comunidades, meios de subsis-
tência e ecossistemas.

A Geneva Association – “International Association for the Study of 
Insurance Economics”, em documento de setembro de 2016 (Golnaraghi 
et al, 2016) faz referência a essa inclusão do seguro na COP21: “… a 
inclusão explícita do seguro no Acordo de Paris da COP21 é o reflexo de 
que todos os países reconhecem a importância do seguro como parte 
integrante de estratégias nacionais de gestão de risco climático” e “é evi-
dente que o papel chave do setor de (res)seguros na abordagem  de riscos 
climáticos e de eventos extremos tem sido crescentemente reconhecido 
por governos, organizações internacionais de desenvolvimento, a ONU e 
organizações não governamentais…” (p.4, tradução livre).

As catástrofes naturais, e mesmo as provocadas pelo homem, embo-
ra continuem raras, têm aumentado de frequência e em valor de perda. O 
gráfico 1 ilustra essa elevação entre 1980 e 2015. O número de eventos 
registrados no mundo, que ficava abaixo de 400 por ano até 1986, supe-
rou 800 em todos os anos desde 2009.

Risco ambiental, neste trabalho, refere-se a dois tipos diferentes: risco de poluição do meio 
ambiente (ou desastre provocado pelo homem) e risco de catástrofe natural, que têm carac-
terísticas em comum, como baixa probabilidade de ocorrência, potencial de gerar grandes 
perdas e alta correlação de riscos.

O risco de catástrofe natural é associado à ocorrência de fenômenos naturais como terre-
motos, enchentes, furacões, tsunamis e deslizamentos de terra. Esses eventos muitas vezes 
causam perdas de vidas humanas, ferimentos e perdas materiais e econômicas de gran-
des proporções. O risco de poluição ambiental é o associado a atividades econômicas que 
podem afetar negativamente o meio ambiente, a saúde humana, danificar propriedades, 
contaminar recursos naturais e afetar a biodiversidade. Acarreta, para os proprietários e ges-
tores dessas atividades econômicas, o risco de responsabilização legal pelas consequências 
da poluição. (OECD, 2003, p.8-9).

Definições (1)

1.2. Aumento da frequência e das perdas causadas por catástrofes



André Gustavo Morandi da Silva •  Estêvão Kopschitz Xavier Bastos • José Gustavo Féres 

  11

Texto de pesquisa 04   Agosto - 2017

O gráfico 2 traz a evolução, no mesmo período, dos valores das per-
das globais e seguradas. As linhas de tendência indicam que as perdas 
globais vêm crescendo mais rapidamente, o que equivale a dizer que o 
hiato de cobertura dos riscos ambientais, medido pela diferença entre as 
perdas seguradas e as perdas econômicas totais, vem aumentando. 

Gráfico 1

Fonte: Munich Re NatCat Service

Gráfico 2

Fonte: Munich Re NatCat Service
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O gráfico 3, de outra fonte, mostra também a evolução (de 1970 
a 2015) do número de eventos catastróficos no mundo, separadamen-
te entre os provocados pelo homem e os naturais. Os provocados pelo 
homem estiveram entre 50 e 100 por ano na primeira metade dos anos 
1980, cresceram nos dez anos seguintes e, da segunda metade dos anos 
1990 até 2015 ficaram estáveis em torno de 150, exceto de 2004 a 2008, 
quando superaram os 200 eventos por ano. As catástrofes naturais man-
tiveram tendência de crescimento, com estabilização de 1994 a 2009, 
aproximadamente, para retomar a tendência de alta a partir de 2010.

Gráfico 3
Número de eventos catastróficos (1970-2015)

Deve ainda ser ressaltado que a tendência de crescimento na frequ-
ência de eventos catastróficos e no valor econômico das perdas pode ser 
mantida - ou mesmo acentuada - nas próximas décadas. De acordo o 
Quinto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas, caso as emissões de CO2 se mantenham nos níveis 
atuais, a temperatura média da superfície terrestre poderá se aquecer 
entre 2,6° ° e 4,8 °C. Mudanças nestes patamares poderão trazer um 
aumento na frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos. 

Um trabalho de 2013 de dois professores da Universidade de Würz-
burg, Alemanha2, sugere que as economias emergentes são as que mais 
podem se beneficiar do aumento da cobertura de seguros contra catás-

Fonte: Swiss Re Economic Research & Consulting and Cat Perils.

2.  Relevância para o Brasil

2  F. Englmaier, T. Stowasser (2013). “The Effect of Insurance Markets on Countries’ Resilience to Disasters”, Mimeo, apud 
Munich Re Position paper 09october2013
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trofes naturais, por serem as que têm penetração de seguros de nível mé-
dio, penetração entendida como a razão entre prêmios de seguros e o 
PIB. Nesses países, um número relativamente grande de ativos econômicos 
está exposto a forças da natureza com pouca proteção. Isto significa que 
um pequeno aumento na cobertura de seguros traria grandes benefícios 
econômicos em termos de redução de vulnerabilidade. Economias mais 
pobres, com penetração de seguro muito baixa, têm também poucos ati-
vos econômicos no total e países que já estão “saturados” em termos de 

Gráfico 4

penetração já se beneficiam de prevenção e “acolchoamento” financeiro 
comparativamente grandes. Essa conclusão está ilustrada no gráfico 4.

O Brasil possui um significativo grau de exposição a desastres am-
bientais. O Anexo A traz uma lista com 14 desastres, naturais e provoca-
dos pelo homem, ocorridos no Brasil, de 1984 a 2015, o que corresponde 
a um desastre a cada dois anos e três meses, em média. O maior e mais 
emblemático de todos foi o rompimento da barragem na cidade de Ma-
riana, no estado de Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015, quando 
houve a liberação de 62 milhões de m3 de lama com rejeitos. O acidente 
causou 19 mortes, deixou 1.265 desabrigados e provocou a paralisação 
de muitas atividades econômicas, inclusive as da mineradora. Estima-se 
que 3,5 milhões de habitantes foram afetados pela falta d’água. A Vale, 
acionista da Samarco, dona da barragem, estimou redução de US$ 443 
milhões sobre o seu resultado do ano de 2016. Ações na Justiça pedem 
indenização de R$ 20,2 bilhões à Samarco, com possível responsabiliza-
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ção da Vale e da BHP (outra acionista) e reparação dos danos ambientais 
em um período de 10 anos. Multas preliminares do Ibama foram de R$ 
250 milhões e a empresa arcará com todos os custos indenizatórios in-
dividuais e coletivos e mais a recuperação ambiental da área impactada. 
A Samarco assinou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério 
Público de Minas Gerais, pelo qual deve manter fundo no valor de R$ 1 
bilhão destinado integralmente à recuperação do Rio Doce. A Terra Brasis 
Resseguros estimou as perdas econômicas em R$ 26 bilhões, enquanto o 
valor segurado estimado é R$ 2,3 bilhões, ou seja, menos de 10%. 

Definições (1)

Nos textos em língua inglesa sobre o tema, costuma haver distinção entre hazard e risk, os 
dois sendo traduzidos para português, geralmente, como “risco” (hazard, por vezes, tam-
bém traduzido por “perigo”). A avaliação de um risk envolve a análise das consequências e 
da probabilidade de um hazard se realizar.3 Um hazard é uma fonte potencial de dano; um 
risk é a probabilidade do dano se concretizar. Exemplo: se houver uma poça d’água num 
recinto, ela representa um perigo, uma fonte potencial de alguém se machucar por escor-
regar (um hazard). Se o acesso a essa área foi impedido por uma barreira física, o hazard 
(a fonte do perigo) continuará lá, mas o risco de alguém se machucar terá sido diminuído.4

Definições (2)

Em vista da tendência de aumento da frequência de desastres am-
bientais e das potenciais perdas econômicas, diversos especialistas apon-
tam para a necessidade da formulação de planos de gestão de riscos 
ambientais.

Ao proporem estratégias abrangentes e integradas para o enfrenta-
mento dos desastres ambientais, os planos de gestão revelam-se instru-
mentos eficazes na redução da vulnerabilidade aos desastres e dos custos 
econômicos diretamente relacionados. Duas razões adicionais justificam 
a adoção destes planos. Primeiramente, caso os impactos do desastre 
não sejam antecipados, a alocação de recursos para ações emergenciais 
gera altos custos de oportunidade, uma vez que recursos destinados a 
projetos que contribuem para o crescimento econômico ou a erradicação 
de pobreza precisam ser descontinuados e redirecionados para a imple-
mentação de intervenções emergenciais pós-desastre. Em segundo lugar, 

3 Defra (2011), legenda da figura 1, p.7.

4  Health and Safety Authority da Irlanda (http://www.hsa.ie/eng/Topics/Hazards/)

3.  Visão geral das diferentes etapas de um plano de gestão de risco 
ambiental, com destaque para o papel do seguro
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a realocação de recursos para o atendimento emergencial de desastres 
gera dificuldades no planejamento e execução do processo orçamentá-
rio. Remanejamentos orçamentários são processos políticos difíceis. O 
caso mexicano ocorrido em 1988 é ilustrativo: ao longo do ano, foram 
necessárias seis alterações no orçamento federal para fazer face a desas-
tres naturais. Estes remanejamentos comprometeram os frágeis acordos 
políticos que sustentavam a proposta orçamentária aprovada, gerando 
fricções institucionais. 

O setor de seguros desempenha papel relevante nas diferentes etapas 
de um plano de gestão de riscos ambientais. Nesta seção, são apresentadas 
duas abordagens em que o seguro é inserido no arcabouço destes planos: 
a proposta por Freeman et al. (2001), em trabalho para o Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID), e a proposta pelo departamento para 
assuntos de meio ambiente, alimentos e rurais do Reino Unido (Defra, na 
sigla em inglês - Department for Environment, Food & Rural Affairs).

Em trabalho desenvolvido para o Banco Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) Freeman et al (2001) delineiam um plano de gestão de risco 
ambiental, assim sintetizado: a) fase pré-desastre, composta de a.i) iden-
tificação dos riscos; a.ii) mitigação dos riscos; a.iii) transferência de riscos 
e a.iv) preparação para a ocorrência; b) fase pós-desastre, dividida em b.i) 
resposta de emergência e b.ii) reconstrução e recuperação. 

Para a identificação dos riscos, é preciso haver atribuição de valor, o 
que no caso de riscos ambientais pode ser particularmente difícil. A pos-
sibilidade de atribuir valor a uma potencial perda está diretamente ligada 
à possibilidade de se trabalhar com seguros. O seguro pode ser poderosa 
ferramenta de incentivo às ações de mitigação dos riscos ambientais, que 
podem gerar franquias ou prêmios ajustados. A transferência de riscos é 
característica do seguro e do resseguro por excelência. O seguro também 
incentiva ações preventivas.

Na fase pós-desastre, os recursos advindos do seguro são importantes 
para a reconstrução e reduzem a necessidade de uso de dinheiro público, 
permitindo seu direcionamento aos mais pobres, que não têm seguros. 
Além disso, o seguro permite ao segurado ter noção dos recursos finan-
ceiros com que conta depois de ocorrido o desastre, enquanto o valor do 
socorro público é incerto. 

A fase de identificação dos riscos inclui a avaliação das potenciais 
ameaças, estudos de vulnerabilidade e análise dos riscos. A avaliação das 
ameaças identifica os prováveis locais de ocorrência e a severidade de fe-
nômenos naturais perigosos e a probabilidade de sua ocorrência dentro 

3.1 Abordagem Freeman et al. (2001)
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de um período específico de tempo, numa dada área. Esses estudos se ba-
seiam fortemente em informações científicas disponíveis, incluindo mapas 
geológicos, geomorfológicos e do solo; dados climáticos e hidrológicos; 
mapas topográficos, fotografias aéreas e imagens de satélites. Os estudos 
de vulnerabilidade estimam os danos que resultariam da ocorrência de um 
fenômeno natural de uma dada severidade. Estimam a vulnerabilidade fí-
sica, social e econômica. Incluem perdas indiretas, como interrupção dos 
negócios, e efeitos secundários, como acentuação da pobreza, aumento 
do desemprego ou elevações da dívida externa. A análise de riscos integra 
informações da avaliação das ameaças e dos estudos de vulnerabilidade 
para gerar estimativas das probabilidades das perdas esperadas de deter-
minadas ameaças. 

A mitigação dos riscos refere-se a políticas e atividades que reduzam a 
vulnerabilidade de uma área a sofrer danos decorrentes de desastres que 
possam vir a ocorrer. Compõem-se de medidas estruturais e não estrutu-
rais tomadas antes da ocorrência de um desastre. Projetos estruturais de 
mitigação podem ser de grande sucesso da perspectiva de custo-benefício, 
mas têm o potencial de encorajar uma falsa sensação de segurança, se 
não forem conjugadas com programas de conscientização da população. 
Medidas estruturais reduzem o impacto das ameaças na população e suas 
propriedades através de medidas de engenharia. Medidas não estruturais 
são atividades que não são de engenharia e reduzem a intensidade das 
ameaças ou a vulnerabilidade a elas. Exemplos são gestão e planejamento 
do uso do solo, legislação de zoneamento e códigos de construção, edu-
cação e treinamento, reflorestamento. Medidas não estruturais podem ser 
encorajadas por incentivos governamentais e privados, como códigos de 
tributação e franquias ou prêmios ajustados em seguros, que permitem 
medidas privadas de redução de perdas.

Na transferência de risco há uma diferença marcante entre países de-
senvolvidos e em desenvolvimento. Em alguns países desenvolvidos, o go-
verno assume o compromisso de deslocar uma parte do risco de financia-
mento da reconstrução depois de um desastre do governo para outra par-
te, geralmente uma companhia de seguro. Um sistema financeiro sofistica-
do é necessário para que os seguros possam ser usados como ferramenta 
significativa. Em muitos países em desenvolvimento, a falta de estruturas 
regulatórias institucionalizadas impede a oferta de seguros. Muitos países 
são pequenos demais para permitir adequada diversificação de risco e um 
esquema nacional de seguros. A criação de mercados regionais de seguros 
pode aumentar a diversificação de risco e o tamanho potencial do merca-
do, fazendo-o mais atrativo para o setor de seguros e reduzindo o custo do 
seguro. Outras opções para a diversificação de risco incluem “bonds” de 
catástrofe ou o acesso ao mercado internacional de resseguro. Com classes 
médias pequenas e poucas empresas de médio porte – os mais frequentes 
compradores de seguros em países desenvolvidos – há pequena clientela 
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natural para seguros em países em desenvolvimento. Políticas governa-
mentais precisam ser orientadas para aumentar a demanda por seguros, 
para que um mercado efetivo seja desenvolvido. Requer seguros para imó-
veis governamentais e criar legislação que obrigue as famílias e pequenas e 
médias empresas a adquirir seguros são duas ferramentas para aumentar a 
demanda por seguro contra riscos naturais. Mas o seguro não é uma opção 
para os muito pobres e é possível encorajar esquemas informais e formais 
de compartilhamento de risco pelos pobres fora do estabelecimento de um 
programa formal de seguros.

A preparação para a ocorrência envolve a formação de capacidade 
de resposta e gestão de emergências antes da ocorrência de desastres, de 
modo a facilitar uma resposta efetiva quando necessário. Inclui sistemas 
de alerta, programas de conscientização do público, desenvolvimento e 
teste de planos de evacuação. Em contraste com medidas estruturais de 
mitigação, que, geralmente, são resultado de grandes decisões políticas a 
nível nacional, projetos de prontidão tendem a ser orientados na direção de 
ações de indivíduos e organizações.

A resposta de emergência compõe-se de ações tomadas imediatamen-
te antes, durante e depois do início de um grande desastre ou emergência 
de larga escala, para minimizar as perdas de vidas, ferimentos e danos às 
propriedades e aumentar a efetividade da recuperação. As melhores res-
postas de emergência são as que ocorrem imediatamente após o evento 
com recursos suficientes para limitar a perda de vidas e patrimônio.

A fase de reconstrução e recuperação é formada por programas que 
proveem assistência mais duradoura a pessoas que sofreram ferimentos ou 
incorreram em perdas. A recomendação mais importante para essa fase é 
que seus projetos sejam feitos de maneira a reduzir a vulnerabilidade futura 
e a promover objetivos de desenvolvimento.

O Defra propõe uma estrutura para a abordagem da gestão do risco 
ambiental composta de quatro fases: i) formulação do problema; ii) ava-
liação do risco; iii) identificação e avaliação das opções de gestão possí-
veis e iv) abordagem do risco com a estratégia escolhida (Defra, 2011).

Essa estrutura se subdivide da seguinte maneira:

Fase 1:  Formulação do problema
a. Identificar, definir, delimitar o problema: risco de que, para 

quem, onde e quando
b. Desenvolver modelo conceitual

3.2. Abordagem defra: gestão do risco ambiental em quatro fases
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c.  Planejar a avaliação do risco
d.  Fazer a triagem e estabelecer ordem de prioridade dos riscos 

a serem avaliados

Fase 2:  Avaliação do risco
e. Identificar as fontes potenciais de risco, ameaças
f. Avaliar as possíveis consequências
g. Avaliar suas probabilidades
h. Caracterizar risco e incerteza

Fase 3:  Identificação e avaliação das opções de gestão possíveis
i. Eliminar o risco
j. Mitigar, com ações

i. Preventivas
ii. Corretivas
iii. Orientadoras

k. Transferir, com
i. Seguro
ii. Transferência de contrato
iii. Instrumentos híbridos

l. Explorar oportunidades na abordagem do risco
m. Aceitar – tomar a decisão consciente de tolerar o risco.

Fase 4:  Abordagem do risco com a estratégia escolhida
n. Eliminar, mitigar, transferir ou aceitar
o. Relatar a estratégia
p. Fiscalizar, controlar, monitorar o risco residual
q. Elaboração de plano de contingência e de continuidade da 

atividade

Na identificação e avaliação das opções de gestão possíveis, na ter-

ceira opção, transferir, surge o seguro como instrumento a ser usado.

Na escolha da estratégia, os potenciais efeitos positivos e negativos 

de cada uma devem ser considerados nos seguintes aspectos (Defra, 

2011, p.41):

i. fatores técnicos: considerar se as opções provavelmente reduzirão 
o risco, de quanto será essa redução e o quão difícil seria imple-
mentar a opção (por exemplo a extensão da pesquisa e desenvol-
vimento prévios necessários);

ii. fatores econômicos: o custo de implementação da opção para a 
organização, empreendimento afetado, grupos expostos ao risco 
ou a sociedade como um todo;
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iii. segurança ambiental: os impactos potenciais das opções na saúde 
e sustentabilidade dos recursos ambientais, incluindo o impacto 
em habitats existentes;

iv. questões sociais: os impactos sociais do risco, como os custos po-
tenciais ou outras perdas para a comunidade, empregos ou preços 
de imóveis, expectativa de vida e comodidades (amenities);

v. capacidades organizacionais: considerar a capacidade de gestão 
de risco dentro da organização em questão ou a da sociedade ou 
grupos expostos. 

desastre: séria ruptura do funcionamento de uma sociedade, comunidade ou projeto, que 
causa perdas humanas, materiais, econômicas ou ambientais generalizadas ou graves, que 
excedem a capacidade de enfrentamento dos afetados com recursos próprios.

Perigo, risco ou ameaça natural: processos naturais ou fenômenos que afetam a biosfera 
e podem constituir um evento prejudicial. Tais perigos incluem: terremotos, vendavais, fura-
cões, deslizamentos de terra, maremotos, erupções vulcânicas, inundações, geadas, incên-
dios florestais e secas, riscos decorrentes de variações climáticas, como os relacionados com 
o fenômeno El Niño ou uma combinação destes. 

vulnerabilidade: condição determinada por fatores ou processos físicos, sociais, econômi-
cos e ambientais, que aumentam a susceptibilidade de uma comunidade ao impacto das 
ameaças.

Gestão de risco de desastres: o processo sistemático que integra a identificação, mitiga-
ção e transferência de riscos, bem como a preparação para reduzir os impactos de possíveis 
desastres. Inclui resposta de emergência, reabilitação e reconstrução para diminuir os im-
pactos de desastres atuais, evitando ao mesmo tempo o ressurgimento da vulnerabilidade.
(IADB, 2007)

Definições (3)

4. Vantagens e limitações do seguro para riscos ambientais
 Smith (1996)5 lista vantagens e limitações do seguro para riscos ambientais:

 4.1. vantagens

• Garante às vítimas alguma compensação previsível depois das perdas;

• se os proprietários em áreas de risco pagam prêmios que refletem seus 
verdadeiros riscos e os pagamentos dos seguros compensam integral-
mente as vítimas, o seguro  oferece a distribuição equitativa de custos 
e benefícios;

5 Apud Freeman et al (2001).
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• embora o seguro seja desenhado para redistribuir perdas, também 
pode ser usado para reduzir os impactos dos eventos, ao encorajar 
medidas destinadas a minimizar os danos.

• Na prática, os proprietários em áreas de risco raramente pagam prê-
mios que realmente refletem o verdadeiro risco; uma razão para isso 
é que, para muitos riscos ambientais, a base de dados é insuficiente 
para se calcular um prêmio realista baseado em perdas médias anuais 
previstas numa localidade específica;

• no setor imobiliário residencial, muitas construções são feitas por in-
corporadores e não pelos futuros moradores; esses empreendedores 
só seriam dissuadidos de construir em locais de risco se os prêmios de 
seguro fossem suficientemente altos para que as propriedades se tor-
nassem difíceis de serem vendidas;

• seguros privados podem não ser obteníveis em áreas de risco muito 
alto, embora isso não necessariamente desencoraje a construção;

• mesmo quando o seguro está disponível, é frequente haver baixo inte-
resse voluntário;

• mesmo quando seguros são comprados, um número significativo de 
detentores de apólices estão subsegurados e provavelmente não serão 
integralmente reembolsados pela companhia no caso de uma perda;

• embora o seguro possa, em algumas circunstâncias, ser empregado para 
reduzir perdas, acredita-se que a existência de “moral hazard” possa 
aumentar os danos; esse “risco moral” surge da tendência de algumas 
pessoas a, uma vez seguradas, reduzirem seu cuidado e, assim, muda-
rem as probabilidades com base nas quais os prêmios foram calculados. 

 4.2. limitações

5. Estudos de casos

 5.1 Estimativa de custos de danos causados   por inundações para a agricultura6 

Precipitação excepcional durante o verão de 2007 causou inunda-
ções generalizadas e danos econômicos na Inglaterra. Mais de 42 mil 
hectares de terras foram seriamente afetados, na época do ano em que 
as colheitas se aproximavam e os pastos estavam sendo usados para ali-
mentação dos rebanhos ou cortados para armazenamento e alimentação 
no inverno. As inundações de 2007 forneceram uma útil, embora lamen-
tável, oportunidade de avaliar o impacto econômico das inundações de 

6  Defra (2011), p.48. Estudo realizado pela Escola de Ciências Aplicadas, Universidade de Cranfield, Bedfordshire, Reino 
Unido.
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larga escala na agricultura. Isso é necessário para subsidiar a avaliação 
do risco de inundação e das opções de investimento, quer para justificar 
a proteção de terras agrícolas de alto valor, quer para avaliar o custo de 
armazenar temporariamente as águas das inundações nas terras agrícolas 
para aliviar os danos urbanos a jusante.

Uma pesquisa com visitas a 78 agricultores afetados por inundações 
foi realizada em West Midlands, Oxfordshire e Yorkshire, cobrindo cerca 
de 14% da área agrícola total inundada. Os custos médios dos danos cau-
sados   pelas inundações foram estimados em £ 1,2 mil por hectare inun-
dado7, tendo o custo mais elevado sido observado nas culturas hortícolas 
- de verduras e legumes - e o mais baixo, em pastagem. Mais de 80% dos 
custos de danos causados   pelas inundações foram associados a perdas de 
produção e a custos adicionais de produção, o restante relacionado aos da-
nos causados a   ativos, tais como maquinaria, propriedades e infraestrutura.

Com um total de £ 50 milhões8, os custos para a agricultura foram 
apenas cerca de 2% do custo econômico total estimado das inundações 
do verão em 2007 na Inglaterra. No nível da fazenda, os custos de danos 
causados   pelas inundações (excluindo a propriedade doméstica) atingi-
ram em média cerca de £ 80 mil9, com mediana de £ 43 mil10. Apenas 
cerca de 5% das perdas agrícolas estavam seguradas, contra 80% no 
setor urbano.

Um estudo de caso como este serve a três propósitos principais: (i) 
fornece estimativas, baseadas em evidências, de custos de danos causa-
dos   por inundações em terras agrícolas, (ii) ajuda a refinar os métodos de 
estimativa dos custos de danos causados   por enchentes em áreas agríco-
las e (iii) confirma a vulnerabilidade da agricultura a eventos extremos e 
revela como os agricultores podem gerir os riscos de inundação associa-
dos a futuras mudanças climáticas, incluindo o possível uso de seguros. 

 

O Japão e os Estados Unidos (EUA) são culturalmente bastante 
diversos, mas as semelhanças na evolução dos seus sistemas de gestão 
de catástrofes são impressionantes. Ambos os países têm programas 

7  Corrigindo pela inflação da libra e convertendo para reais, esse valor corresponde a aproximadamente R$ 7,2 mil, a preços 
de 2015.

8  R$ 300 milhões a preços de 2015 aproximadamente.

9  R$ 477 mil a preços de 2015.

10  R$ 257 mil a preços de 2015.

11  Freeman et al (2001), pág. 17.

5.2. Japão e Estados Unidos11
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abrangentes a nível nacional para gerir os riscos de catástrofes. Um 
paralelo interessante entre os dois países pode ser feito na criação de 
sistemas de seguros públicos / privados para promover a recuperação. O 
Japão e os EUA foram pioneiros em programas de partilha de perdas que 
envolvem instituições governamentais e privadas num sistema nacional, 
mas de formas que refletem a cultura nacional. 

No Japão, seguros contra terremotos são oferecidos por seguradoras 
privadas incluídos em apólices de seguro contra incêndio. Como os prê-
mios são definidos de acordo com zonas de risco de terremoto, podem 
ser proibitivamente caros para muitos moradores de áreas de alto risco. 
Isso acontece mesmo com substancial apoio dado com dinheiro do con-
tribuinte ao sistema. No caso de grandes perdas, o sistema de resseguro, 
que tem um comprometimento máximo determinado anualmente pelo 
parlamento, transfere parte dos riscos para o contribuinte, parte para a 
Empresa Japonesa de Resseguros de Terremotos e parte para os detento-
res de apólices por meio de pagamentos pro rata. Para transferir os ris-
cos mais amplamente, inclusive para fora do Japão, algumas seguradoras 
emitem títulos de catástrofe (catastrophe bonds). 

Uma parceria público-privada similar, mas com importantes diferen-
ças, existe nos EUA para cobrir perdas com enchentes. O governo dos 
EUA é geralmente relutante em prover serviços que podem ser oferecidos 
pelo setor privado, mas, em contraste com o Japão, a parceria surgiu da 
incapacidade do mercado de oferecer cobertura suficiente. O Programa 
Nacional de Seguros contra Enchentes (National Flood Insurance Program 
- NFIP) é ímpar em sua característica de as apólices serem oferecidas pelo 
setor privado, mas o governo nacional assumir os riscos e automatica-
mente fazer o papel de ressegurador. Uma característica importante do 
NFIP é o esforço para associar o seguro com incentivos à mitigação de 
riscos. Para atrair participantes, no passado os prêmios eram subsidia-
dos e oferecidos apenas a residentes de comunidades que pusessem em 
vigor regulamentos de uso do solo e se adequassem a outras medidas 
de mitigação. Uma vez que a comunidade concordasse em participar do 
programa, residências e estabelecimentos comerciais, localizados em pla-
nícies com 1% de chance de inundação no período de um ano, deveriam 
adquirir seguro contra enchente como condição para ter uma hipoteca 
do seu imóvel segurada pelo governo federal. Além disso, o NFIP põe 
muita ênfase nas franquias como maneira de encorajar os detentores de 
apólices a tomar medidas de redução de perdas e de prevenção. 

Assim, uma diferença notável entre as parcerias público-privadas em 
seguros adotadas nos dois países é a maior ênfase em incentivos à res-
ponsabilidade dos indivíduos encontrada nos Estados Unidos.
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1. 1984, incêndio na Vila Socó (Cubatão – SP): dutos subterrâneos da 
Petrobras, 93 mortos.

2. 1987, Césio 137 em Goiânia: catadores de lixo arrobaram um apa-
relho radiológico nos escombros de um antigo hospital. Em 1996, a 
Justiça condenou, por homicídio culposo, três sócios e um funcioná-
rio do hospital abandonado.

3. 2000, vazamento de óleo na Baía de Guanabara: Petrobras - acidente 
com navio petroleiro; 1,3 milhão de litros de óleo; multas (Ibama): R$ 
51,5 milhões.

4. 2000, vazamento de óleo (4 milhões de litros) em Araucária (PR): 
refinaria da Petrobras. Multa de R$ 168 milhões.

5. 2001, Plataforma de Petróleo P-36: submergiu a uma profundidade 
de 1.200 metros, estimativa de 1.500 toneladas de óleo a bordo, na 
Bacia de Campos/RJ. 11 mortes; perda segurada de US$ 500 milhões; 
impacto financeiro total para a Petrobras de US$ 700 milhões, consi-
derando a perda de receita e o valor da própria plataforma.

6. 2003, vazamento de barragem de celulose em Cataguases (MG): Flo-
restal Cataguases e Indústria Cataguases de papel; vazamento de 
520 mil m³ de rejeitos compostos por resíduos orgânicos e soda cáus-
tica; Ibama: multa de R$ 50 milhões.

7. 2003, descarrilamento de trem em Uberaba-MG: com destino à Pau-
línia-SP, com 18 vagões, transportava octanol, metanol, isobutanol e 
cloreto de potássio; tombamento seguido de explosões; 1 mil metros 
de mata ciliar foram devastados, diversos animais foram mortos e 
o córrego Alegria, um dos afluentes do Rio Uberaba, que abaste-
ce quase 250 mil pessoas, foi contaminado com 670 toneladas de 
produtos químicos; na época foi assinado um termos de ajustamen-
to de conduta (TAC) com a empresa proprietária do trem no valor 
de R$ 13 milhões, além de diversas obras de melhorias na cidade; 
passados mais de 10 anos do acidente, a área contaminada ainda 
está isolada, é monitorada 24 horas por dia e para se ingressar na 
mesma é obrigatório o uso de equipamentos de proteção; ainda são 

Anexo A - Grandes desastres no Brasil12

12  Fontes: Itens 1 a 4, 6, 9 a 11 e 14: www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2015/11/conheca-os-principais-desastres-am-
bientais-ocorridos-no-brasil; itens 5,7,8 e 12 a 14: Terra Brasis (2016); item 14: http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre
-ambiental-em-mariana/noticia/2016/10/mpf-denuncia-26-pessoas-por-rompimento-da-barragem-da-samarco.html
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encontradas substâncias químicas na área do rio; um córrego afluen-
te do Rio Uberaba e 2,5 hectares de terra ainda hoje estão contami-
nados, causando danos ao meio ambiente e a população.

8. 2004, Ciclone Tropical Catarina (SC): ventos de até 155 km/h; “é 
muito baixa a penetração de seguro, tanto residencial quanto agrí-
cola, no local da ocorrência. Estimamos o valor segurado em cerca 
de 5% dos danos econômicos (R$ 30 milhões)”. (Terra Brasis, 2016).

9. 2007, rompimento de barragem em Miraí (MG): Empresa Mineração 
Rio Pomba Cataguases - 2.280.000 m³ de água e argila (lavagem de 
bauxita); órgão estadual: multa de R$ 75 milhões.

10. 2008, enchente região do Vale do Itajaí, em Santa Catarina: mais de 
100 mortes.

11. 2011, vazamento de óleo Bacia de Campos (RJ): Chevron; vazamento 
de 3,7 mil barris de óleo; estima-se que a mancha provocada pelo va-
zamento no mar tenha chegado a 162 km², o equivalente a metade 
da Baía de Guanabara; multas Ibama de R$ 60 milhões; indenização 
ao governo brasileiro de R$ 95 milhões.

12. 2011, chuvas na região serrana do Rio: deslizamentos e enxurradas 
destruíram casas nas regiões de encosta; 916 mortes, 350 desapa-
recidos, 300 mil pessoas diretamente atingidas; perdas econômicas 
estimadas: R$ 4,8 bi; valor segurado estimado: R$ 92 milhões.

13. 2015, incêndio no Terminal Alemoa, em Santos (SP): Empresa Ultra-
cargo; lançamento de efluentes líquidos e gasosos; multa de R$ 22,5 
milhões pelo órgão estadual de meio ambiente. “Há informações 
publicadas de que a empresa conta com uma apólice de seguro cujo 
limite chega a US$ 550 milhões, além de uma apólice de Responsabi-
lidade Civil. Estimamos que a extensão dos danos econômicos pode 
ter alçado cerca de duas vezes o valor segurado, ou seja, algo em 
torno de US$ 1,1 bilhão.” (Terra Brasis, 2016).
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14. Rompimento da barragem em Mariana – MG (05/nov/2015):

• Liberação de 62 milhões de m3 de lama com rejeitos

• 19 mortes, 1.265 desabrigados

• Paralisação de muitas atividades econômicas, inclusive da mine-
radora

• EMATER-MG: agricultores perderam R$ 23 milhões

• Trabalhadores autônomos, entre eles ao menos 1.249 pescado-
res, dependiam da água do Rio Doce

•  Paralisação na produção do leite, prejuízos na ordem de 21.000 
litros por dia.

• Usinas hidrelétricas de Candonga, Baguari, Aimorés e Mascare-
nhas tiveram suas atividades interrompidas

• Aumento do desemprego

• Redução da arrecadação de impostos, pela paralização das ativi-
dades mineradoras

• Estima-se que 3,5 milhões de habitantes foram afetados pela fal-
ta d’água.

• A Vale, acionista da Samarco, estimou redução de US$ 443 mi-
lhões sobre o seu resultado do ano de 2016.

Ações na Justiça:

	indenização de R$ 20,2 bilhões pedida à Samarco, com possí-
vel responsabilização da Vale e da BHP, 

	reparação dos danos ambientais em um período de 10 anos, 

	ação coletiva impetrada por escritório de advocacia norte-ame-
ricano contra a Vale para garantir a indenização a acionistas 
por omissão da empresa quanto a danos relativos a sua relação 
com a Samarco e a suspensão das atividades da Samarco.

• Multas preliminares do Ibama de R$ 250 milhões.

• Empresa arcará com todos os custos indenizatórios individuais e 
coletivos e mais a recuperação ambiental da área impactada.

• Assinou Termo de Ajustamento de Conduta com o MP-MG, pelo 
qual deve manter fundo no valor de R$ 1 bilhão destinado inte-
gralmente à recuperação do Rio Doce.
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• 20/10/2016 - O MP-MG denunciou 22 pessoas e as empresas 
Samarco, Vale, BHP Billiton e VogBR. 

	21 pessoas são acusadas de homicídio qualificado com dolo 
eventual - quando se assume o risco de matar

	vão responder ainda por crimes de inundação, desabamento, 
lesão corporal e crimes ambientais

	Inclui diretores, gerentes, e membros do conselho de admi-
nistração da Samarco
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O modelo econômico clássico do mercado de seguros prevê que, 
desde que atendidas determinadas hipóteses, a livre concorrência leva a 
uma alocação eficiente dos riscos na economia. Os riscos diversificáveis 
podem ser eliminados através da celebração de contratos de partilha 
de risco. Já os riscos residuais são alocados para os agentes com maior 
tolerância ao risco, tais como empresas de seguros e investidores de alta 
renda. Em suma, a teoria prediz que todos os riscos são passíveis de serem 
segurados e que o mercado de seguros assim o fará de forma eficiente, 
maximizando o bem-estar social.

Uma rápida análise do segmento de riscos ambientais contradiz as 
previsões do modelo. Há ampla evidência de que uma baixa proporção de 
domicílios adquirem voluntariamente seguros contra desastres naturais. 
Do lado da oferta, observa-se uma relutância das empresas de seguro em 
oferecer cobertura para riscos catastróficos. São vários os exemplos que 
podem ilustrar a ineficiência da partilha de risco neste segmento.

Quais os motivos que levam os agentes a fazerem uso limitado de 
seguros ambientais?  Por que seguros ambientais, quando oferecidos, 
possuem prêmios tão altos? Quais as medidas que podem ser adotadas 
para corrigir eventuais ineficiências e expandir este mercado? Diversos 
são os estudos que procuram investigar estas questões (Kunreuther, 
Hogarth e Meszaros, 1993; Kunreuther, 1996; Freeman e Kunreuther, 
1997; Richardson, 2002; Gollier, 2005). Este capítulo tem por objetivo 
sintetizar as principais discussões e resultados desta literatura.

Não há uma explicação única para o uso limitado de seguros 
ambientais. Diversas falhas de mercado concorrem para esta subprovisão 
de cobertura e o alto valor dos prêmios. Todas as falhas estão associadas 
a violações das hipóteses subjacentes ao modelo econômico clássico 
de alocação de riscos. Já as medidas de correção estão diretamente 
associadas às intervenções que visam corrigir estas falhas de mercado.

SEGUROS AMBIENTAIS:
ASPECTOS MICROECONôMICOS

1.  Introdução

CAPíTUlO 2

Capítulo 2 - Seguros Ambientais: Aspectos 
Microeconômicos
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O capítulo está dividido em quatro seções. Após esta introdução, 
a segunda seção faz uma breve apresentação do modelo clássico da 
alocação de risco em mercados de seguros competitivos, destacando 
seus resultados básicos e as hipóteses que asseguram sua validade. A 
terceira seção identifica as falhas de mercado presentes no segmento de 
riscos ambientais e discute suas implicações. Por fim, a quarta e última 
seção apresenta algumas recomendações de política que podem reduzir 
as ineficiências e expandir o mercado de seguros ambientais.

Deve-se ressaltar que este capítulo tem como foco o lado da oferta. 
Questões associadas à demanda por parte dos potenciais segurados 
também são relevantes para entender o uso limitado destes mercados. A 
demanda por seguros será analisada na próxima etapa da pesquisa.

O modelo clássico de partilha de riscos em mercados de seguros foi 
desenvolvido a partir das contribuições pioneiras de Kenneth Arrow e 
Karl Borch (Arrow, 1953; Borch, 1962). Basicamente, o modelo prevê 
que, desde que atendidas determinadas hipóteses, a livre concorrência 
no mercado leva a uma alocação eficiente dos riscos na economia, 
maximizando o bem-estar social.

As hipóteses necessárias para a alocação eficiente de riscos são 
listadas abaixo:

(i) Ausência de custos de transação.

(ii) A probabilidade do risco é conhecida por todos os agentes, 
bem como o valor das potenciais perdas.

(iii) A distribuição de probabilidade do risco pode ser afetada pelos 
esforços de prevenção dos agentes. Estes esforços podem ser 
perfeitamente monitorados a custo zero.

(iv) Os agentes são solventes em qualquer contingência. Ou 
seja, os agentes possuem os recursos financeiros necessários 
para fazer os pagamentos que lhes cabem em qualquer 
contingência de mercado.

(v) Existem mercados futuros para todas as contingências.

Caso estas hipóteses sejam atendidas, negociações de mercado 
que sejam vantajosas para os dois lados da transação – compradores 
e vendedores – levam a uma alocação eficiente de riscos. Em outras 
palavras, o equilíbrio competitivo leva a uma partilha eficiente de riscos. 
Os agentes econômicos estão totalmente segurados no caso de riscos 

2.  Alocação de riscos: o modelo clássico de Arrow-Borch
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diversificáveis, eliminando-se assim este tipo de risco. Já os riscos residuais 
são transferidos via transações de mercado para os agentes com maior 
tolerância ao risco, tais como empresas de seguros e investidores de alta 
renda. Como os riscos são ou eliminados ou transferidos para os agentes 
que cobram o menor prêmio para retê-los, o equilíbrio competitivo leva a 
minimização do custo total de retenção de risco. Além disso, os agentes 
têm incentivos para investirem no nível socialmente ótimo de prevenção. 
Em suma, a teoria prediz que todos os riscos são passíveis de serem 
segurados e que o mercado de seguros assim o fará de forma eficiente, 
maximizando o bem-estar social. Neste contexto, não há necessidade de 
intervenções públicas no mercado de seguros.

Os riscos ambientais possuem uma série de características que violam 
as hipóteses do modelo canônico apresentado acima. A probabilidade 
destes riscos é na maioria dos casos desconhecida ou ambígua, e as 
perdas associadas ao risco são de difícil dimensionamento. A ameaça 
de insolvência das empresas de seguro, que possuem recursos limitados, 
pode fazer com que estas relutem em cobrir riscos catastróficos tais como 
desastres naturais. Problemas de assimetria de informação podem levar à 
exclusão do mercado de consumidores com perfil de baixa vulnerabilidade 
a riscos ambientais e/ou a um investimento em prevenção abaixo do nível 
ótimo.

Cada uma destas características que violam as hipóteses do modelo 
clássico – as chamadas falhas de mercado – levam a ineficiência no 
funcionamento dos mercados de seguro. Nesta seção são identificadas as 
diferentes falhas de mercado presentes no segmento de riscos ambientais, 
bem como são discutidas as implicações destas falhas.

O conhecimento da distribuição de probabilidade dos riscos por parte 
dos agentes econômicos é um dos pressupostos para o funcionamento 
eficiente dos mercados de seguro. No entanto, é possível identificar vários 
contextos em que há incerteza sobre esta distribuição. 

Esta incerteza pode ser decorrente da falta de registros históricos ou 
de lacunas de conhecimento científico. Qual a probabilidade exata de a 
temperatura média do planeta aumentar em 3°C até o fim do século? 
O nível atual de conhecimento científico sobre mudanças climáticas 
não permite estabelecer com clareza a distribuição de probabilidade de 
eventuais elevações da temperatura média. Qual a probabilidade correta 
de um vazamento de uma usina nuclear decorrente de um terremoto? Para 

3.  Riscos ambientais e falhas de mercado

3.1 Ambiguidade
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a maioria das catástrofes ambientais, é necessário basear-se em estudos 
de avaliações de risco realizados por meteorologistas, climatologistas, 
hidrólogos e outros especialistas. A despeito dos avanços na área de 
modelagem e simulações de desastres ambientais, a evidência científica 
sugere que há considerável incerteza e ambiguidade na estimação da 
probabilidade de ocorrência de um determinado desastre ambiental em 
uma região específica.  

Além da incerteza na distribuição de probabilidade do risco, o valor 
das perdas decorrentes de danos ambientais é de difícil mensuração. 
Estes valores abrangem não apenas os danos à propriedade e às 
pessoas, mas também ao meio ambiente.  Há muita incerteza quanto 
à magnitude das perdas envolvidas em desastres ambientais. A falta de 
consenso em torno de uma metodologia para a valoração de danos ao 
meio ambiente torna a precificação dos riscos ambientais uma tarefa 
ainda mais complexa.13

Há uma extensa literatura que investiga a tomada de decisões em 
cenários de ambiguidade. Em geral, os resultados apontam que os 
indivíduos apresentam aversão à ambiguidade (Heath e Tversky, 1991). 
No caso do setor de seguros, esta aversão se manifesta na relação positiva 
entre incertezas sobre riscos e/ou perdas com os prêmios: quanto maior 
a incerteza em relação à probabilidade de uma perda e à sua potencial 
magnitude, maior o prêmio cobrado pelo seguro (Box 1). 

Considere um gerente de uma empresa de seguros que precisa definir prêmios para dois 
riscos, ambos com uma perda conhecida de L = - 1.000. O risco 1 possui uma probabilidade 
de perda de p = 0,2. Já para o risco 2 existem duas opiniões distintas de especialistas sobre 
a probabilidade de perda. O especialista A estima esta probabilidade em pα = 0,1, enquanto 
o especialista B atribui a este risco uma probabilidade p6 = 0,3. O gerente atribui o mesmo 
peso para a opinião dos especialistas (ou seja, wi = 0,5, i = αα,ββ), de tal modo que sua 
estimativa da probabilidade ambígua é dada por Ap = (0,5).(0,1) + (0,5).(0,3) = 0,2.

A Figura 1 apresenta a árvore de probabilidades que representa os dois riscos. Diz-se que 
o gerente apresenta aversão à ambiguidade se o prêmio cobrado pelo risco 2 for maior do 
que o prêmio pelo risco 1, mesmo sabendo que p = Ap. 

Aversão à ambiguidade

13  A questão da valoração de danos ambientais é tratada em detalhes na seção 3.5.
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Estudos empíricos mostram que subscritores de risco são 
extremamente avessos à ambiguidade e tendem a definir prêmios 
bastante altos quando comparados a situações em que os riscos estão bem 
definidos. Uma pesquisa envolvendo 896 subscritores selecionados em 
190 companhias de seguro norte-americanas procurou avaliar o efeito da 
aversão à ambiguidade sobre os prêmios cobrados (Kunreuther, Hogarth 
e Meszaros, 1993). Os subscritores foram convidados a determinar o 
prêmio de um seguro contra danos físicos a uma empresa decorrentes de 
um terremoto.  Diferentes cenários foram construídos para analisar como 
os subscritores reagiam em relação à ambiguidade de riscos e sobre o 
valor das perdas.

Na construção dos cenários, considera-se que a probabilidade esteja bem 
especificada (p) quando existem dados históricos e/ou informação científica 
suficientes para estabelecer um consenso acerca desta probabilidade. Nos 
casos com incerteza sobre o risco de terremoto, a ambiguidade sobre a 
probabilidade de perdas é denominada Ap. Em relação ao valor da perda, 
este é representado por L quando há consenso sobre a magnitude das 
perdas. A incerteza na magnitude das perdas é representada por UL e 
neste caso considera-se que as estimativas de perda variam dentro de um 
intervalo definido por Lmin e Lmax. 

Foram consideradas as quatro combinações possíveis em relação 
à ambiguidade da probabilidade e à incerteza do valor das perdas: 
(p,L) = probabilidade bem especificada e valor de perdas conhecidos; 
(Ap,L) = probabilidade de terremoto ambígua e valor das perdas conhecidas; 

Figura 1: dois riscos com perda conhecida de l = - 1.000
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A Figura 1 apresenta a árvore de probabilidades que representa os dois riscos. Diz-se que o 
gerente apresenta aversão à ambiguidade se o prêmio cobrado pelo risco 2 for maior do que o 
prêmio pelo risco 1, mesmo sabendo que p = Ap.  

Figura 1: Dois riscos com perda conhecida de L = - 1.000 
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Fonte: Extraído de Kunreuther, Hogarth e Meszaros, 1993. 
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(p,UL) = probabilidade bem especificada e valor das perdas incerto; e (Ap,UL) 
= probabilidade ambígua e valor das perdas incerto. Como mostra a Tabela 
1, as quatro categorias fornecem uma boa taxonomia para a classificação 
de produtos de seguro. O caso (p,L) refere-se a situações em que o valor 
das perdas pode ser bem determinado e há dados históricos suficientes 
ou evidência científica para se especificar corretamente a probabilidade 
do risco. Nesta categoria enquadram-se, por exemplo, os seguros de 
automóveis e o seguro de vida. Outros eventos, tais como acidentes em 
áreas de lazer, podem ser classificados na categoria (p,UL): a probabilidade 
de ocorrência é bem conhecida, mas o valor das perdas incertas. Já riscos 
associados a novas tecnologias (por exemplo, lançamento de satélites) ou 
ao lançamento de novos produtos podem ser enquadrados na categoria 
(Ap,L): há incertezas sobre o risco de insucesso, mas as perdas econômicas 
são bem conhecidas. Por fim, a categoria (Ap,UL) abrange os riscos 
catastróficos. A maior parte dos riscos ambientais encontra-se classificada 
nesta última categoria.

Tabela 1
Classificação de riscos

PRoBABIlIDADE
VAloR DA PERDA

ConhECIDo DEsConhECIDo

Bem especificada p,L
Automóveis, Vida

p,UL
Acidentes em áreas de lazer

Ambígua Ap,L
Novas tecnologias, novos produtos

Ap,UL
Desastres ambientais, terrorismo

Fonte: Kunreuther, 1996 (adaptado).

A tabela 2 apresenta o comportamento dos subscritores no cálculo do 
prêmio para os diferentes casos. Quando o risco está bem especificado, 
foram consideradas situações em que p = 0,01 e p = 0,005; a perda, caso 
o terremoto venha a ocorrer, foi considerada em USD 1 milhão ou USD 10 
milhões. Para fins de comparação, o prêmio para o caso sem ambiguidades 
(p,L) foi utilizado como benchmark e normalizado para o valor 1. As 
entradas da tabela representam portanto a razão entre o prêmio dos casos 
com ambiguidade e o caso de referência (p,L).

Para o caso com maior grau de ambiguidade (Ap,UL), os prêmios 
calculados foram entre 43% e 77% superiores ao cenário com ausência de 
ambiguidade. Os demais cenários com presença de ambiguidade também 
apresentaram razões superiores a 1. O estudo ratifica assim a relação 
positiva entre incertezas sobre riscos e/ou perdas com o valor dos prêmios. 
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Deve ainda ser destacado que um número considerável de subscritores 
pesquisados comentou que preferiria não oferecer seguros em situações 
com alto grau de ambiguidade e incerteza.

Tabela 2
Razão entre os prêmios de seguros para riscos/perdas ambíguas em

relação aos prêmios de riscos bem especificados

PARâmETRos
CAsos

p,l Ap,l p,Ul Ap,Ul

p =0,005

L = USD 1 milhão
1 1,28 1,19 1,77

P=0,005

L = USD 10 milhões
1 1,31 1,29 1,59

p =0,01

L = USD 1 milhão
1 1,19 1,21 1,50

P=0,01

L = USD 10 milhões
1 1,38 1,15 1,43

Fonte: Kunreuther, 1996.

Na prática, na presença de ambiguidade, muitos subscritores adotam 
um critério de restrição de insolvência (também chamado de “safety-first” 
restriction) ao calcular os prêmios. Este critério representa um esforço 
para adotar uma regra simples de precificação. Estabelece-se um nível de 
probabilidade p* que representa uma probabilidade máxima de insolvência 
que a seguradora toleraria. Ao se decidir se adiciona um novo risco à sua 
carteira, o segurador definirá um prêmio de tal forma que a nova carteira 
tenha uma probabilidade de insolvência inferior a p*. Ao adotar esta 
restrição de insolvência, pode-se mostrar que a seguradora estabelece 
prêmios acima dos valores que adotaria caso não utilizasse explicitamente a 
probabilidade p* como referência (Roy, 1952; Berger e Kunreuther, 1991).

Enfim, os resultados aqui analisados sugerem que o alto grau de 
ambiguidade dos riscos ambientais podem resultar em prêmios bastante 
altos e uma oferta reduzida no mercado de seguros. 

A alocação de riscos ambientais através do mercado de seguros 
também pode ter sua eficiência comprometida por questões de assimetria 
de informação. Os demandantes de seguro são mais bem informados 
que as seguradoras. Esta vantagem informacional resulta em potenciais 
ineficiências associadas a problemas de seleção adversa e de risco moral. 

3.2 Assimetria de informação
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Seleção adversa

De maneira geral, riscos individuais são heterogêneos: diferentes 
indivíduos apresentam graus de risco distintos. O problema de seleção 
adversa decorre do fato de demandantes de seguro, na maioria dos 
casos, possuírem mais informação sobre seu perfil específico de risco 
quando comparados às companhias seguradoras. Estas últimas precisam 
realizar grandes despesas para distinguir o tipo de risco dos potenciais 
segurados.  Caso a seguradora não consiga distinguir os diferentes perfis 
de risco e defina o prêmio do seguro baseado na probabilidade média de 
ocorrência de perda na população, o contrato de seguro tende a atrair os 
agentes com maior grau de risco. No caso extremo, apenas os agentes de 
alto risco comprarão seguro.

Para fins de ilustração, suponha que as residências de determinada 
região possam ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo apresenta 
uma baixa probabilidade de sofrer danos (grupo de baixo risco), 
enquanto o segundo grupo possui uma maior probabilidade (grupo 
de alto risco). A probabilidade de danos para o perfil de baixo risco é 
de 10%, enquanto para o grupo de alto risco essa probabilidade é de 
30%. Considera-se que os dois grupos possuem o mesmo tamanho 
(i.e., possuem o mesmo número de residências) e que o valor da perda 
em caso de sinistro é idêntico para os dois grupos.  O valor da perda é 
calculado em $100.

Como os dois grupos possuem mesmo tamanho, a perda esperada 
de uma residência selecionada aleatoriamente é dada por $ 20. Caso a 
seguradora cobre este valor médio de toda a população, provavelmente 
apenas o grupo de alto risco teria interesse no contrato. A perda esperada 
para o grupo de alto risco é de (0,30) x $100 = $30, que estaria, portanto, 
disposto a pagar $20 pelo seguro. Já os residentes pertencentes ao grupo 
de baixo risco, que possuem uma perda esperada de (0,10) x $100 = $10, 
demandariam o seguro ao preço de $20 apenas se fossem extremamente 
avessos ao risco. 

No caso de existir demanda apenas do grupo de alto risco, a 
seguradora teria uma perda esperada de $10 em cada apólice vendida. 
Antecipando este resultado, a seguradora  pode ser levada a focar 
exclusivamente no grupo de alto risco, aumentando o valor do prêmio 
de modo a ter um retorno positivo ao atender este grupo. Assim, a 
existência do grupo de alto risco gera uma externalidade negativa sobre 
os indivíduos de baixo risco, de tal forma que o grupo de baixo risco seja 
incapaz de demandar um contrato de seguro a um valor que esteja de 
acordo com sua disposição a pagar.
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Uma possível maneira de reduzir problemas de seleção adversa seria 
através da oferta de contratos específicos para cada grupo (Rothschild e 
Stiglitz, 1976). Os contratos teriam prêmios e níveis de cobertura distintos. 
Um contrato com alto prêmio e alto nível de cobertura seria destinado a 
indivíduos com alto risco ambiental. Já para o grupo de baixo risco seria 
proposto um contrato com menor prêmio e menor grau de cobertura. 
Desde que adequadamente definidos os valores do prêmio e cobertura 
para cada contrato, os indivíduos teriam incentivo a autosselecionarem o 
contrato proposto para seu tipo. Desta forma, os dois grupos poderiam 
ser atendidos pelo mercado enquanto a seguradora alcançaria um retorno 
positivo14. 

No entanto, uma política de discriminação de preços/cobertura de 
acordo com o grau de exposição ao risco dos potenciais segurados pode 
levantar questões sobre seus impactos distributivos. Em muitos casos, os 
indivíduos com maior exposição a riscos ambientais são também aqueles de 
menor renda. No Brasil, por exemplo, a maior parte de residências localizadas 
em áreas de risco de desastres naturais pertence a famílias de baixa renda. 
Em vista do grau de risco das pessoas de baixa renda, o contrato de maior 
preço seria oferecido aos indivíduos de menor capacidade de pagamento. 

Para evitar estes potenciais impactos distributivos negativos, alguns 
países proíbem a discriminação de preços por perfil de risco para certos tipos 
de seguro. Já o potencial problema de seleção adversa decorrente desta 
política de não discriminação pode ser resolvido tornando compulsória a 
aquisição de seguros. Este é o caso da França, que tornou obrigatório o 
seguro contra desastres naturais.

Risco moral

A heterogeneidade de riscos pode ser decorrente não apenas dos 
distintos perfis de risco intrínseco, mas também por que os agentes não 
investem a mesma quantidade de recursos em prevenção de risco. Em 
particular, um resultado bem estabelecido na literatura teórica e empírica 
é a presença de risco moral no mercado de seguros: indivíduos que estão 
cobertos por seguro tendem a investir menos em prevenção de risco, 
ou tomar decisões mais arriscadas, caso o prêmio do seguro não esteja 
associado à adoção de medidas de prevenção. 

A existência de risco moral decorre da incapacidade da seguradora 
em observar as ações de prevenção de risco adotadas pelos segurados. 

14 Por exemplo, a seguradora poderia oferecer dois contratos: contrato 1 ao preço de $30 e com cobertura no valor de $100; 
contrato 2 no valor de $10 e cobertura de $40. Caso o grupo de alto risco prefira o contrato 1 ao contrato 2, e o grupo de 
baixo risco prefira o contrato 2 ao contrato 1, os dois tipos de indivíduos poderão ser atendidos pelo mercado e a segura-
dora não incorrerá em perdas.
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Em virtude desta assimetria de informação, o nível de prevenção de risco 
adotado pelos segurados fica abaixo do nível eficiente e estabelece-se uma 
correlação negativa entre o grau de cobertura do segurado e o nível de 
prevenção. O problema de risco moral é particularmente crítico quando 
o grau de risco depende em grande parte das decisões tomadas pelo 
segurado.

Trabalhos recentes têm avaliado a relação entre políticas públicas 
de seguro agrícola e risco moral. Programas governamentais de seguro 
agrícola contra riscos climáticos têm como principal objetivo proteger 
produtores rurais contra impactos negativos decorrentes de eventos 
climáticos extremos tais como secas prolongadas. Estes programas 
são amplamente utilizados nos Estados Unidos e outros países em 
desenvolvimento (Smith e Goodwin, 2010). No entanto, estas políticas 
podem distorcer as decisões dos produtores em relação a prevenção de 
risco. Evidências empíricas sugerem que o programa federal de seguro 
agrícola do governo dos Estados Unidos gera problemas de risco moral 
(Justin, Calvin e Quiggin, 1999; Goodwin e Smith, 2003; Annan e 
Schlenker, 2015). O Box 2 apresenta um estudo que busca verificar a 
existência de risco moral decorrente da política de seguro agrícola na 
região do Cinturão do Milho (“Corn Belt”) nos Estados Unidos.

Nos estados norte-americanos localizados na região oeste do Cinturão de Milho, as condições 
de precipitação são em geral adequadas para o plantio desta cultura sem necessidade de 
irrigação. No entanto, o milho é particularmente vulnerável ao estresse hídrico quando 
comparado a outros produtos usualmente plantados na região tais como soja e alfafa. 
Desta forma, em períodos de seca, os produtores da região substituem o plantio de milho 
por outras culturas (Anderson et al, 2012). Este padrão de adaptação a choques climáticos 
apresentou mudanças a partir de 2008, quando ocorreram alterações na política de seguro 
agrícola norte-americana.

O programa federal de seguro agrícola norte-americano foi instituído em 1938. O programa 
tinha como objetivo oferecer seguro a preços subsidiados contra riscos climáticos, e ao longo 
do tempo sofreu modificações de modo a torná-lo mais acessível aos produtores. A despeito 
do gradual aumento da taxa de participação, uma parcela significativa dos produtores rurais 
ainda não possuía cobertura. Com isto, em anos de clima adverso, o governo era obrigado 
a realizar grandes despesas com programas assistenciais de compensação por quebra de 
safra. Entre 1987 e 2007, foram trinta e nove decretos governamentais estabelecendo este 
tipo de compensação (Chite, 2010).

Estudo de caso – seguro agrícola e risco moral no
Cinturão de milho (‘‘Corn Belt’’) norte americano
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Formuladores de política pública veem o uso de seguros agrícolas como uma alternativa 
de menor custo em relação às onerosas políticas de compensação financeira ad hoc 
por quebra de safra. Desta forma, em uma tentativa de reduzir as despesas ad hoc com 
programas emergenciais, o governo instituiu em 2008 o Programa de Assistência de Renda 
Suplementar (SURE, em sua sigla em inglês). O SURE basicamente estendia a cobertura 
do seguro agrícola ao compensar os produtores pela parcela da produção que não estava 
coberta pelo programa de seguro agrícola convencional. O seguro agrícola federal padrão 
cobria uma parcela de 75% a 85% da produção esperada. Na prática, a combinação do 
programa SURE com o seguro federal possibilitava a cobertura de 100% da produção dos 
agricultores atingidos por desastres climáticos. 

Ao abolir o limite de cobertura para potenciais perdas decorrentes de desastres climáticos, 
o programa SURE introduziu um problema de risco moral. Produtores de milho da região 
do North Dakota passaram a não tomar decisões de prevenção de risco, abstendo-se de 
substituir o milho por outras culturas menos sensíveis a precipitação em períodos de seca. 

A Figura 1 mostra a evolução da área de milho na Dakota do Norte no período 2000-2011. 
Pode ser observado que, já a partir de 2007, a área plantada de milho tem um aumento 
significativo em relação ao período 2000-2006. Estudos econométricos mostram ainda que 
a introdução do SURE reduziu a substituição de áreas de milho por outras culturas em 
períodos de estresse hídrico, mesmo levando-se em conta outros fatores determinantes, tais 
como o preço das commodities agrícolas (Huang, 2016).

Figura 1:
Área Plantada de Milho em dakota do Norte no período 2000 - 2011 (em acres)

dados: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
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Existem diversas maneiras para se minimizar problemas de risco 
moral. Uma possibilidade é o condicionamento da concessão do seguro 
à adoção de medidas de prevenção de risco. Este é o caso, por exemplo, 
dos riscos ambientais associados ao setor de transporte marítimo de 
produtos químicos: o seguro da carga está condicionado ao atendimento 
de todos os requisitos impostos pelas autoridades regulatórias. 

Uma segunda maneira seria tornar os segurados parcialmente 
responsáveis pelas perdas decorrentes de seu comportamento. Por 
exemplo, um valor de franquia suficientemente alto pode gerar incentivos 
para os segurados adotarem ações de prevenção, uma vez que estes 
serão obrigados a internalizar parte dos custos decorrentes de eventuais 
sinistros. Alternativamente, seguradoras podem atenuar problemas de 
risco moral ao reduzir o prêmio de agentes que adotam medidas de 
prevenção ou apresentam um histórico de comportamento de baixo risco. 
A concessão de bônus ao bom comportamento e aplicação de punições 
por condutas de risco é comum nos diversos ramos de seguro, e são 
amplamente aplicadas no caso de riscos ambientais.

Outra maneira de estimular comportamentos de prevenção de risco 
é o estabelecimento de limites ao valor de cobertura que um indivíduo 
ou uma empresa podem adquirir. Caso a seguradora só cubra um valor 
máximo de $ 500 por um ativo que vale $ 1000, o segurado sabe que 
terá que arcar com qualquer custo que ultrapasse o limite da cobertura.

Seguro ambiental obrigatório, seguros baseados em índices e 
assimetria de informação

Conforme já discutido, uma possível solução para problemas de 
seleção adversa seria a oferta de contratos destinados a diferentes perfis de 
risco. No entanto, muitas vezes normas regulatórias de não-discriminação 
proíbem a aplicação deste mecanismo de segregação. Outras vezes, ainda 
que a segregação por grupos de risco seja permitida, ela na prática não 
pode ser implementada: em determinadas condições de mercado, não 
é possível definir os parâmetros de prêmio/cobertura que incentivem os 
agentes a autosselecionarem o contrato destinado a seu grupo de risco. Em 
vista destas dificuldades, alguns analistas defendem a adoção do seguro 
obrigatório como solução para problemas de assimetria de informação. 

Tornar obrigatória a aquisição de seguro por parte de todos os agentes 
minimiza o problema de seleção adversa. O seguro obrigatório pode 
ainda reduzir problemas de risco moral: empresas consideradas de alto 
risco por parte das seguradoras seriam obrigadas a adotarem as medidas 
de segurança necessárias, em vista da ameaça de terem as atividades 
interrompidas pela impossibilidade de obterem um contrato de seguro. 
Outra vantagem associada ao seguro obrigatório é a redução dos custos 
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de monitoramento. De maneira geral, companhias de seguro possuem 
menores custos para avaliar a performance ambiental das empresas 
quando comparadas a investidores e outras instituições financeiras.

No entanto, seguros compulsórios apresentam alguns desafios em 
sua implementação. Empresas consideradas de alto risco ambiental, que 
tenham seu pedido de seguro rejeitado e sejam impedidas de operar, 
podem recorrer a ações judiciais e atividades de lobby. Tais custos de 
transação podem se mostrar extremamente elevados. Além disso, 
seguros podem ter um alto custo, comprometendo a competitividade 
das empresas. O impacto econômico pode ser particularmente crítico 
nas pequenas e médias empresas, que possuem menor capacidade de 
pagamento. Desta forma, apesar dos benefícios associados à redução 
dos problemas de assimetria de informação, a implementação de 
seguros compulsórios pode encontrar barreiras devido a seus altos custos 
econômicos e significativos custos de transação.

Outro instrumento que tem sido apontado como possível solução 
para problemas de assimetria de informação no setor agrícola são os 
seguros baseados em índices (index-based insurance products). 

A lógica dos seguros baseados em índices é bastante atraente. 
No seguro agrícola tradicional, as indenizações estão diretamente 
relacionadas à produtividade individual do produtor que contratou o 
seguro. Já os seguros baseados em índices condicionam o pagamento 
das indenizações a um indicador observado de forma independente, mas 
que esteja correlacionado com a produtividade agrícola, tal como o nível 
de precipitação local. A implementação de seguros baseados em índices 
poderia resolver problemas de custo e de assimetria de informação que 
geralmente são encontrados no caso do seguro agrícola tradicional. 
As seguradoras não precisariam mais monitorar centenas ou milhares 
de propriedades agrícolas de forma individual. Bastaria acompanhar os 
índices pluviométricos locais. Esta significativa redução de custos poderia 
ser repassada aos segurados na forma de prêmios reduzidos, permitindo a 
inclusão de pequenos produtores de baixa renda e a expansão do mercado 
de seguros. Ademais, como as indenizações são pagas a partir de um índice 
que independe do nível de esforço individual dos agricultores, o seguro 
baseado em índices não sofre de problemas de risco moral enfrentados 
pelos contratos de seguro tradicionais: produtores que possuem seguro 
não têm incentivo a reduzirem seu nível de prevenção. E como não 
há mais a necessidade de verificar as perdas individuais para pagar as 
indenizações, estes pagamentos poderiam ocorrer de maneira muito mais 
rápida. Precipitação e outras variáveis climáticas podem ser observadas 
quase que tem tempo real, o que possibilita que os desembolsos sejam 
realizados tão logo os índices pluviométricos ultrapassem os parâmetros 
determinados nos contratos.
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Apesar das vantagens associadas à adoção de seguros baseados em 
índices, estes produtos têm enfrentado dificuldades em ganhar mercado 
por questões relacionadas tanto à oferta quanto à demanda. Do lado 
da oferta, as seguradoras enfrentam dificuldades na coleta dos dados 
necessários para desenvolver o seguro baseado em índices. Por exemplo, 
muitas regiões em países em desenvolvimento carecem de estações 
pluviométricas e não possuem séries históricas de precipitação. Porém, as 
principais barreiras a expansão deste produto parecem estar associadas 
ao lado da demanda. Produtores rurais possuem restrição de crédito e 
são refratários a adotarem instrumentos e confiarem em instituições com 
os quais não estão familiarizados. As restrições de oferta e demanda têm 
limitado o investimento do setor privado neste tipo de produto e também 
a adoção por parte dos produtores rurais (de Janvry e Quitero, 2010).

Esta discrepância entre a atratividade dos seguros baseados em 
índice e as baixas taxas de adoção deste produto tem gerado uma 
intensa agenda de pesquisa que busca identificar os erros e acertos das 
experiências implementadas até o momento, bem como desenvolver 
mecanismos que superem as atuais barreiras de oferta e demanda para a 
expansão deste mercado.

Muitos países adotam em sua legislação ambiental o princípio do 
poluidor-pagador. Firmas identificadas como responsáveis por determinado 
dano ambiental são em geral obrigadas a pagar indenizações às partes 
afetadas e também a arcar com os custos de remediação. A aplicação deste 
princípio tem por objetivo fazer com que as firmas internalizem todos os 
custos associados às suas decisões. Mas o pagamento das indenizações é 
limitado pela capacidade financeira das firmas. Desta forma, diz-se que as 
firmas possuem responsabilidade limitada, uma vez que não honram as 
indenizações cujos valores ultrapassam sua capacidade financeira.

Um resultado já estabelecido na literatura sobre seguros é que a 
responsabilidade limitada tende a distorcer as decisões dos agentes 
econômicos. Uma firma com problemas de solvência pode apenas se 
beneficiar ao tomar decisões de maior risco, uma vez que não precisará 
arcar com as eventuais perdas. Uma possível implicação da responsabilidade 
limitada é que as firmas terão incentivos a comprarem uma cobertura 
de seguro insuficiente para cobrir os potenciais danos ambientais, ou 
investirem menos na prevenção de riscos ambientais. Coloca-se assim um 
problema de risco moral: o incentivo das empresas para a compra de 
seguro declina à medida que o valor dos passivos ambientais ultrapassa o 
valor de seu patrimônio (Schwartz, 1985).

3.3 Responsabilidade limitada
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A responsabilidade limitada levanta assim uma série de questões. 
Como garantir o pagamento das compensações àqueles afetados pelas 
externalidades ambientais decorrentes da ação das firmas com recursos 
financeiros limitados? Como construir mecanismos que de fato incentivem 
às firmas a investirem na prevenção de riscos? Como impedir que firmas 
deixem subcapitalizadas suas subsidiárias envolvidas em atividades de 
maior risco ambiental? 

Duas respostas têm sido dadas a este problema. A primeira é o seguro 
obrigatório. A obrigação da aquisição de seguros resolve o problema 
da má alocação de risco, além de permitir organizar um sistema que 
efetivamente garanta o pagamento das compensações às partes afetadas. 
No entanto, na maioria dos casos, prêmios de seguro obrigatório são 
estabelecidos sem discriminar pelo grau de risco. Os prêmios muitas vezes 
são definidos com baixos valores, uma vez que os próprios segurados 
alegam que estes podem ter alto impacto em seus orçamentos. Além 
disso, devido aos altos custos de monitoramento ou à falta de incentivo 
por parte das seguradoras em realizá-lo, os investimentos dos segurados 
em prevenção de risco não são observados pelas seguradoras responsáveis 
pela gestão dos contratos obrigatórios. A combinação destes fatores 
resulta em problemas de risco moral, com os segurados investindo abaixo 
do nível eficiente em controle ambiental.

A segunda resposta ao problema de responsabilidade limitada 
tem sido estender a responsabilidade pelo dano para outros agentes 
com capacidade de pagamento. A procura por “deep pockets”, que 
possam pagar as compensações pelas externalidades geradas por uma 
firma insolvente, é a proposta básica da Comprehensive Environmental 
Response, Compensation and Liability Act (CERCLA) norte-americana. 
Esta lei estendeu a responsabilidade por danos ambientais aos bancos que 
financiam as firmas geradoras dos danos. O caso da CERCLA é tratado 
em detalhes no Box 3.

Desde meados dos anos 80, muitas decisões judiciais norte-americanas têm transferido a 
responsabilidade por danos ambientais ao setor bancário. Tais decisões estão amparadas 
na Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), lei 
editada em 1980. 

A CERCLA permite ao sistema judiciário acionar os “proprietários” e “operadores” de firmas 
responsáveis por acidentes ambientais. Bancos credores que tenham um relacionamento 
próximo com as firmas – e, portanto, capacidade de monitorá-las e influir em suas decisões 

Estudo de caso – CERlA
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A solvência das firmas de seguro é uma condição necessária para 
que o mercado de seguros consiga fazer a alocação eficiente de riscos 
ambientais. Seguradoras precisam possuir os recursos necessários para 
fazer frente aos desembolsos em caso de acidente ambiental.

Os riscos associados a desastres naturais tais como terremotos e en-
chentes são fortemente correlacionados. A ocorrência simultânea de di-
versos sinistros decorrentes de um desastre natural pode provocar severos 
impactos financeiros e mesmo a insolvência de seguradoras. Além da alta 

– são considerados como “operadores”. Desta forma, os bancos podem ser responsabiliza-
dos pelos danos ambientais causados pelas firmas. O objetivo do legislador ao desenhar a 
CERCLA foi evitar os problemas decorrentes da responsabilidade limitada, ao permitir que 
os tribunais de justiça encontrem uma parte que possa pagar as compensações pelo dano 
ambiental quando a empresa causadora se encontra insolvente. A lei evita também que, no 
caso da eventual falência da firma responsável pelo dano ambiental, os custos das compen-
sações ambientais não recaiam sobre os cofres públicos. 

A CERCLA embute ainda um componente de incentivo ao forçar os tomadores de risco a 
internalizarem os custos totais dos potenciais danos. Esta internalização dos custos é exer-
cida através das instituições financeiras: os bancos elevarão o custo dos empréstimos às 
firmas que apresentem um perfil de alto risco. Além disso, devido à possibilidade de serem 
responsabilizados pelos danos ambientais, os bancos são incentivados a monitorar o risco 
ambiental de empresas de sua carteira de empréstimos. 

Contudo, não há motivos para se crer que o monitoramento por parte dos bancos seja uma 
atividade simples ou de baixo custo. Desta maneira, a CERCLA pode introduzir um compo-
nente adicional de assimetria de informação no mercado de crédito. O resultado deste novo 
componente de assimetria de informação pode ser o encarecimento do custo de capital e o 
racionamento de crédito. Desta forma, ao se avaliar o CERCLA, os benefícios em termos de 
redução dos problemas associados à responsabilidade limitada devem ser contrastados com 
as potenciais ineficiências introduzidas no mercado de crédito.

Deve-se ainda observar que o conceito de responsabilidade de “proprietários” e “operado-
res” é um assunto complexo em termos teóricos e práticos. Não há consenso na jurispru-
dência acerca da responsabilidade das partes que tiveram uma ligação indireta com o dano 
ambiental. Há decisões tanto favoráveis quanto desfavoráveis à responsabilização de bancos 
em casos de danos associados a firmas insolventes (Boyer e Laffont, 1995). Esta incerteza 
jurídica sobre a CERCLA resulta em litígios judiciais de alto custo.

3.4 Solvência das seguradoras
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correlação, as perdas decorrentes de catástrofes naturais podem alcan-
çar valores extremamente elevados. A Tabela 3 mostra que nove das dez 
maiores perdas cobertas por seguros registradas no período compreendi-
do entre os anos de 1970 a 2014 estão associadas a desastres naturais. 

Tabela 3
10 maiores perdas cobertas por seguro no período 1970-2014

DATA EVEnTo loCAl

VAloR DAs PERDAs 
CoBERTAs PoR 
sEGURo (UsD 

BIlhõEs)

27 julho 2011 Inundações Tailândia 15.783

2 setembro 2004 Furacão Ivan Estados Unidos, Caribe 16.157

22 fevereiro 2011 Terremoto Nova Zelândia 16.836

6 setembro 2008 Furacão Ike Estados Unidos, Golfo do México 22.258

17 janeiro 1994 Terremoto Northridge Estados Unidos 22.355

11 setembro 2001 Ataque World Trade Center Estados Unidos 25.104

23 agosto 1992 Furacão Andrew Estados Unidos, Bahamas 26.990

24 outubro 2012 Furacão Sandy Estados Unidos, Caribe 36.079

11 março 2011 Tsunami Japão 36.828

25 agosto 2005 Furacão Katrina Estados Unidos, Golfo do México 78.638

Fonte: Insurance Information Institute

Apesar de normas regulatórias determinarem requisitos mínimos de 
capital, companhias de seguros não estão imunes ao risco de insolvência. 
Nove companhias de seguro ficaram insolventes em decorrência de 
perdas associadas ao furacão Andrew, obrigando o setor a lançar mão do 
fundo garantidor para honrar os contratos destas empresas.  Simulações 
mostram ainda que, caso o terremoto de São Francisco de 1906 voltasse 
a ocorrer no período atual, mais da metade das seguradoras de pequeno 
porte que atuam com seguros contra terremotos na Califórnia ficariam 
insolventes. E todas as firmas de grande porte teriam que levantar 
capital novo, uma vez que elas não conseguiriam atender os requisitos 
regulatórios após o pagamento de suas obrigações (Kunreuther, 1996).

Diz-se que as seguradoras relutam em oferecer produtos associados 
a riscos catastróficos devido à limitação de recursos financeiros para fazer 
face a estes riscos. Este argumento ignora o setor de resseguros, que 
poderia partilhar riscos catastróficos em nível global. Afinal, mesmo no 
cenário em que o terremoto “Big One” ocorra no centro da cidade de 
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São Francisco, as perdas estimadas seriam na ordem de 100 bilhões de 
dólares. Isto significa uma perda de US$ 400 por habitante nos Estados 
Unidos, caso o risco fosse perfeitamente diversificado em nível nacional. 
A diversificação internacional poderia diminuir ainda mais estes valores. 

Um argumento mais convincente seriam os custos de transação 
enfrentados pelo setor de resseguros. Estes custos limitariam a eficiência 
da atuação das empresas de resseguro e, portanto, a possibilidade de 
partilhar o risco nos mercados de seguro. A natureza destes custos de 
transação ainda não é muito clara, sendo objeto de investigação entre os 
economistas especializados em seguros (Gollier, 2005).

Reconhecendo as limitações financeiras para a retenção de riscos 
catastróficos por parte das empresas de seguro e resseguro através de 
recursos próprios, engenheiros financeiros vêm desenvolvendo novos 
produtos tais como derivativos climáticos e os títulos de catástrofe 
(catastroph bonds ou cat bonds). Este processo de “securitização” através 
de mercados de capitais permite que a indústria de seguros partilhe os 
riscos catastróficos com investidores. 

Um dos principais instrumentos de securitização de riscos catastróficos 
são os cat bonds. Os títulos de catástrofe tipicamente especificam que, 
caso o emissor do título seja atingido por uma catástrofe (tal como um 
furacão ou terremoto) em determinado horizonte de tempo, o dinheiro 
investido é utilizado para o pagamento das indenizações. Caso não 
ocorram catástrofes no período, o investidor recebe o valor do principal 
mais os juros acordados em contrato. Os títulos surgiram em meados 
dos anos 90 como uma resposta às perdas decorrentes da passagem do 
furacão Andrew pelos estados localizados no sul dos Estados Unidos. Os 
cat bonds vem ganhando mercado, como mostra a Figura 2.

Figura 2 
valor total de “cat bonds” em circulação no período 2005 - 2015

(USd bilhões)  

Fonte: Swiss Re.
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Apesar de promissora, a iniciativa de usar mercados de capitais 
como um meio de expandir a capacidade de prover cobertura para riscos 
catastróficos ainda carece de maior escala. O valor total de cat bonds 
em circulação é modesto, bem como o valor dos demais derivativos 
relacionados a seguros. 

Em virtude da necessidade de prover cobertura de riscos catastróficos 
e para evitar os altos custos decorrentes de insolvência de firmas do setor, o 
setor público desempenha papel relevante como “ressegurador de última 
instância”. Os chamados “contratos de excesso de perda” (excess of loss 
contracts ou XOL contracts) são uma iniciativa governamental que busca 
ser complementar à atuação das resseguradoras e do mercado de capitais 
na provisão de fundos para riscos catastróficos. Estes contratos cobririam 
perdas da indústria de seguros decorrentes de desastres com valores de 
perda excessivamente altos, na faixa de US$ 25 a 50 bilhões. Esta faixa 
não é atualmente atendida pelos títulos negociados em mercados de 
capitais (Lewis e Murdoch, 1996). 

O papel do governo como ressegurador de última instância é um 
elemento essencial para viabilizar o seguro contra desastres naturais na 
França ou o seguro contra atos terroristas nos Estados Unidos (Box 4).

Antes dos ataques de 11 de setembro, o setor de seguros não cobrava um prêmio específico 
por atos terroristas, bem como não excluía explicitamente estes atos da cobertura dos 
contratos. Este panorama mudou dramaticamente a partir do ataque às torres do World 
Trade Center. 

A maior parte do valor dos custos econômicos recaiu sobre as resseguradoras. Incapazes 
de modelarem o risco associado a atentados terroristas e tampouco precificá-lo, as 
resseguradoras retiraram-se do mercado de cobertura de riscos ligados a atentados 
terroristas. Como consequência, as empresas de seguro foram obrigadas a excluir ataques 
terroristas da cobertura de seus contratos.

Diversos setores se viram incapazes de adquirir seguros contra atos terroristas. Esta situação 
representava uma séria ameaça para empresas do ramo imobiliário, da construção civil e 
das empresas de infraestrutura. Investidores e financiadores requeriam proteção para seus 
investimentos e a falta de cobertura contra atos terroristas poderia causar um colapso dos 
investimentos. 

O governo respondeu a esta ameaça ao aprovar em novembro de 2002 a Lei sobre Seguros 
Contra Atos Terroristas (TRIA – Terrorist Risk Insurance Act). Esta lei definia as diretrizes para 

Estudo de caso – 11 de setembro de 2001 e o Terrorism Risk Insurance Act
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Outra condição necessária para o bom funcionamento do mercado 
de seguros é que as perdas possam ser bem mensuradas. No entanto, a 
valoração de danos ambientais envolve componentes cuja monetização 
das perdas é praticamente inviável com o grau de conhecimento cien-
tífico atual. E sem uma contrapartida monetária, o setor de seguros é 
incapaz de compensar os eventuais danos sofridos.

Inicialmente, a discussão sobre compensações por danos ambientais 
restringia-se a seus impactos sobre propriedades e pessoas. O meio natu-
ral era tradicionalmente visto como um bem público, cuja responsabilida-
de era de caráter coletivo, e não da alçada da responsabilidade individual 
do agente responsável pelo dano. Com o crescimento do movimento am-
bientalista e a maior preocupação da sociedade com o tema ambiental, 
passou-se a discutir a responsabilidade sobre os danos causados direta-
mente à natureza.

Enquanto os danos às atividades econômicas e à propriedade po-
dem ser relativamente fáceis de serem calculados, o mesmo não pode 
ser dito dos serviços ecossistêmicos afetados pelo dano. Em caso de um 
vazamento de petróleo na região costeira, é possível calcular as perdas 
econômicas associadas ao setor pesqueiro ou às atividades turísticas. Mas 
como calcular os potenciais danos em relação à perda de biodiversidade? 
De maneira similar, como monetizar os impactos de um desmatamento 
ilegal em termos da perda de funções ecológicas que a cobertura florestal 
fornecia, tal como a regularização do regime hídrico ou o controle da ero-
são? Economistas ambientais divergem sobre a maneira mais adequada 
de se valorar os danos ecológicos. Até mesmo a própria possibilidade de 
monetização destes danos é colocada em dúvida.

o apoio às empresas de resseguros no caso de atentados terroristas de larga escala. O apoio 
do governo poderia alcançar perdas até USD 100 bilhões. Em contrapartida, o governo 
requeria que os contratos cobrissem os riscos de atentados.

A TRIA expirou no fim de 2014, mas foi renovada logo no início dos trabalhos do Congresso 
e assinada pelo presidente Barak Obama em 12 de janeiro de 2015. O risco de uma eventual 
não renovação levou diversos analistas a alertarem que o crédito para a construção civil 
poderia entrar em colapso. A Liga Nacional de Futebol Americano (NFL) foi obrigada a negar 
rumores de que cancelaria a final de seu campeonato – o famoso Super Bowl – por conta 
da uma eventual não renovação da TRIA.

3.5.  valoração de danos ambientais
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Durante as discussões das diretrizes sobre responsabilidade ambiental 
na União Europeia (White Paper on Environmental Liability), representantes 
do setor de seguros expressaram suas preocupações devido às dificuldades 
de se atribuir um valor preciso às perdas de recursos naturais para fins de 
subscrição de riscos. É importante lembrar que subscritores de risco são 
avessos à ambiguidade dos valores das perdas. Como esta ambiguidade 
está bastante presente no cálculo dos danos aos ecossistemas, é de se 
esperar um impacto significativo sobre os prêmios. Já o setor industrial 
europeu questionou o impacto sobre a competitividade em decorrência 
da elevação dos prêmios dos seguros ambientais. 

Em vista das dificuldades de se mensurar e valorar as perdas ecológicas, 
na prática os danos são calculados a partir do custo da restauração dos 
ecossistemas afetados. Esta foi a metodologia adotada no White Paper 
da União Europeia. A estimação do dano baseado no valor dos custos de 
remediação também foi a abordagem utilizada no caso do acidente da 
barragem na cidade de Mariana, em Minas Gerais. 

No entanto, não há garantias de que a reconstituição do ecossistema 
original, mesmo se possível, seja capaz de restituir o estoque de recursos 
naturais e a provisão dos serviços ecossistêmicos idênticos ao do período 
anterior ao dano. Há ainda danos que são irreversíveis, como, por 
exemplo, o caso de extinção de espécies. Em vista disso, apesar de evitar 
problemas associados à ambiguidade do valor das perdas, a abordagem 
da valoração dos custos de remediação pode ser vista como uma solução 
de second best para a questão dos danos ecológicos.

Em muitas circunstâncias, o risco individual está correlacionado no 
tempo. Por exemplo, as condições de saúde atuais de determinada pes-
soa influenciam suas condições de saúde em períodos futuros. Já lugares 
com um histórico de ocorrência de terremotos possuem maior probabili-
dade de sofrerem novos abalos sísmicos no futuro. 

Em uma versão mais extrema desta correlação, podemos nos de-
frontar com o chamado “risco realizado”, no qual a evolução futura da 
variável aleatória torna-se determinística em função da situação atual. 
Nestes casos, não há um acordo de partilha de risco que seja benéfico 
para segurados e seguradoras. O risco realizado representa o fechamen-
to de mercados futuros de riscos contingentes. Viola-se assim um dos 
pressupostos do funcionamento eficiente do mercado de seguros. Não 
é possível fazer o seguro de um risco que deixa de ser contingente para 
adquirir um caráter ex-post. 

3.6.  Aspectos dinâmicos: riscos realizados
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Informações externas sobre o grau do risco podem produzir situações 
de risco realizado. No setor de saúde, testes genéticos informam com 
cada vez mais precisão sobre a evolução futura da saúde das pessoas. 
Deste modo, a evolução das condições de saúde – que antes do advento 
dos testes podia ser considerada como um risco ex-ante – é destituída de 
sua característica de risco contingente e passa a ter um caráter de risco 
realizado. Caso a informação sobre resultados de testes genéticos seja 
disponibilizada para o setor de seguros, há a ameaça de discriminação 
genética: indivíduos com pré-disposição para determinadas doenças 
poderiam ser excluídos do mercado de seguros de saúde.  O fato de que 
informação adicional pode trazer perdas de bem-estar social é conhecido 
como “efeito Hirshleifer”. 

A situação descrita acima é uma ilustração do chamado efeito 
Hirshleifer, que aponta para situações paradoxais em que uma informação 
adicional pode trazer perdas de bem-estar social (Hirschleifer, 1971). Uma 
maneira de contornar o efeito Hirschleifer seria realizar o contrato de 
seguro em um período anterior à revelação da informação. Outra possível 
solução no caso dos testes genéticos seria a proibição de discriminação 
por parte das seguradoras baseada nos resultados do teste. Em 2008, 
o governo dos Estados Unidos editou a Lei de Não Discriminação de 
Informação Genética (Genetic Information Nondiscrimination Act). Seu 
objetivo era defender o cidadão americano de discriminação genética da 
parte de seguradoras de saúde ou de empregadores. No entanto, a lei 
não se aplica para o seguro de vida, que pode utilizar as informações 
sobre o perfil genético para negar cobertura. 

Deve-se ressaltar que, apesar do forte apelo ético da política de não-
discriminação genética, esta política introduziria uma grande quantidade 
de seleção adversa. A demanda por seguros ficaria concentrada em 
indivíduos com perfil genético de alto risco (i.e., com pré-disposição para 
doenças graves), aumentando o preço do prêmio cobrado e excluindo 
pessoas com perfil de baixo risco, que teriam baixa disposição a pagar 
pelo seguro. 

De qualquer forma, tanto a prática discriminatória quanto a política 
não-discriminatória poderiam potencialmente excluir grupos: enquanto 
a prática discriminatória deixaria de fora do mercado os indivíduos de 
alto risco, a seleção adversa gerada pela não discriminação poderia 
potencialmente afastar as pessoas de baixo risco do mercado. De maneira 
geral, a preferência dos formuladores de política tem sido pela aplicação 
da política de não-discriminação.
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Questões semelhantes associadas ao “efeito Hirschleifer” permeiam 
temas ambientais. A melhora nos modelos de previsão de terremoto, tra-
zendo mais informação sobre o grau de risco de diferentes cidades, pode 
implicar em aumentos significativos no prêmio do seguro nas cidades 
mais vulneráveis ou mesmo na recusa de oferta de contratos por parte 
das seguradoras. De maneira similar, é mais provável que um acordo in-
ternacional sobre mudanças climáticas seja implementado enquanto o 
conhecimento científico não permitir que sejam realizadas previsões pre-
cisas sobre quais países podem se beneficiar do aquecimento global e 
quais serão aqueles que sofrerão os maiores danos. Caso o avanço cientí-
fico faça com que o risco não seja mais contingente, adquirindo um cará-
ter de risco realizado, as possibilidades de acordo se tornam mais difíceis.

A discussão acima aponta para a importância do estabelecimento de 
relações de longo prazo entre as partes no mercado de seguros. O seguro 
de riscos ambientais teria um menor valor caso, a qualquer momento, 
uma das partes pudesse renegociar seus termos por conta de novas 
informações sobre a exposição ao risco por parte dos segurados.

O segmento de seguros ambientais possui uma série de falhas que 
dificultam a alocação de risco eficiente por parte do mercado. Dificuldades 
na estimação da probabilidade de risco e no valor das perdas, assimetria 
de informação, custos de transação e risco de insolvência das empresas 
do setor fazem com que os prêmios cobrados pela indústria de seguros 
sejam altos e que muitos riscos ambientais não sejam cobertos ou possuam 
cobertura limitada. Abaixo são listadas algumas recomendações que, ao 
reduzir os problemas discutidos neste capítulo, podem levar à diminuição 
do valor dos prêmios e à ampliação do mercado deste segmento.

•	 O aprimoramento e a disseminação das avaliações de risco são 
importantes para a ampliação do mercado de seguros ambientais

A ambiguidade em relação à probabilidade do risco ambiental e a in-
certeza sobre o valor das perdas são determinantes para os altos prêmios, 
bem como explicam a relutância da indústria em oferecer seguros para 
alguns riscos ambientais. Para muitos desastres naturais, há uma base de 
informações limitada para que se possa calcular os prêmios com precisão. 

A utilização mais ampla de avaliações de risco pode ser um meio 
eficaz para reduzir o grau de incerteza. Esforços para um melhor enten-
dimento da natureza do risco podem levar a significativas reduções nos 
prêmios. O caso do Earthquake Project norte-americano ilustra o impacto 

4. Conclusões e recomendações de política
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positivo da redução da ambiguidade. As avaliações de risco conduzidas 
conjuntamente pelo setor de seguros e a Agência Federal de Gestão de 
Emergências levaram a um melhor conhecimento sobre a probabilidade de 
risco de terremotos no território americano, o que na prática resultou em 
reduções dos prêmios e a ampliação da cobertura deste risco (Earthquake 
Project, 1990). 

Como a caracterização do risco é muito sensível a condições locais, 
os resultados das avaliações de risco muitas vezes não são generalizáveis. 
É preciso que os reguladores e as empresas que atuam no mercado de 
seguros brasileiro invistam em avaliações com metodologias adaptadas 
ao contexto do país. O melhor entendimento dos riscos locais reduzirá o 
grau de ambiguidade, com a consequente queda nos prêmios e amplia-
ção do mercado.

•	 Os mercados de capitais devem ser utilizados para viabilizar a 
provisão de seguros para riscos catastróficos

Riscos catastróficos podem gerar perdas de grande magnitude, a 
ponto de comprometer a solvência das empresas de seguros. A magnitu-
de das perdas pode fazer com que as empresas relutem em atuar neste 
segmento. Recursos captados através do mercado de capitais podem ser 
um meio de expandir a capacidade de prover cobertura para riscos catas-
tróficos. Além de ser um mecanismo adicional de recursos, a securitiza-
ção de riscos ambientais permite que estes riscos sejam partilhados com 
grande número de investidores. 

A securitização do risco ambiental via derivativos climáticos, “cat 
bonds” e outros títulos ainda não é realizada em grande escala. A deman-
da potencial por estes títulos não deve ser uma limitação, uma vez que 
o retorno destes títulos não está correlacionado com o retorno de outros 
investimentos tais como renda fixa e ações. A compra de cat bonds seria 
assim uma boa estratégia de diversificação de riscos.

No entanto, boa parte dos “cat bonds” não alcança o investment 
grade das agências de classificação de risco. Agências de classificação 
usam modelos de catástrofe para analisar a probabilidade de default des-
tes títulos (isto é, a probabilidade de um desastre que implique no não 
pagamento dos títulos aos investidores). Os modelos sugerem que a pro-
babilidade de default de um evento individual é relativamente alta, o que 
compromete o rating dos títulos. Muitas agências têm recomendado que 
os cat bonds cubram múltiplos eventos como forma de reduzir a proba-
bilidade de default.

A discussão acima ilustra uma das dificuldades para a securitização 
de riscos ambientais. Há ainda pendências relacionadas a patentes e 
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outras questões regulatórias que precisam ser tratadas para a ampliação 
deste mercado. De qualquer forma, a securitização é uma estratégia pro-
missora e deve ser incentivada pelos órgãos reguladores. 

•	 A atuação governamental é importante para a consolidação 
do mercado de riscos catastróficos.

A existência de falhas de mercado no segmento de riscos ambientais 
justifica a intervenção governamental no setor. Para além de sua fun-
ção regulatória, determinando normas e regulamentações que corrijam 
as eventuais ineficiências no funcionamento do mercado, uma atuação 
mais direta do governo faz-se necessária no caso de riscos catastróficos. 

Arranjos institucionais nos quais o governo atua como “ressegurador 
de última instância” são necessários e eficazes para ampliar o mercado 
de riscos catastróficos. Uma proposta interessante são os arranjos de par-
tilha de risco tripartites, dos quais participam a parte segurada, o setor de 
seguros e o governo federal (Doherty et al., 1990). Em um primeiro nível 
de proteção situa-se o próprio segurado, que através de um sistema de 
pagamento de franquias pode ser incentivado a tomar as medidas ade-
quadas de mitigação de riscos ambientais. A redução dos prêmios cobra-
dos condicionada à adoção de medidas de prevenção de risco pode ser 
outro meio de reduzir problemas de risco moral da parte dos segurados. 
O segundo nível de proteção seria provido pelo setor de seguros atra-
vés da formação de consórcios. Um consórcio de companhias de seguros 
poderia utilizar o montante de seus prêmios para formar um fundo de 
reserva para a cobertura de determinado risco catastrófico. Por fim, o ter-
ceiro nível de proteção seria prestado pelo governo como “ressegurador 
de última instância”. A participação do governo seria acionada quando 
o valor das perdas ultrapassasse algum limite pré-definido. A partir deste 
limite, a responsabilidade da cobertura das perdas passaria do setor de 
seguros para uma agência governamental. 

Este modelo tripartite de partilha de risco é amplamente utilizado 
em países desenvolvidos, com resultados bastante satisfatórios no caso 
de desastres naturais. A atuação direta do governo permite a redução 
das incertezas do valor das perdas e dos riscos de falência das empresas 
de seguro que atuam no setor, provendo assim incentivos para que essas 
empresas ofereçam a cobertura de risco a prêmios mais razoáveis.

•	 Produtos inovadores como os seguros baseados em índices 
ainda são pouco utilizados no Brasil. é preciso estimular sua 
adoção.

A implementação de seguros baseados em índices poderia resolver 
problemas de custos de monitoramento e de assimetria de informação 
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que geralmente são encontrados no caso do seguro agrícola tradicional. 
A significativa redução de custos de monitoramento poderia ser repassa-
da aos segurados na forma de prêmios reduzidos, permitindo a inclusão 
de pequenos produtores de baixa renda e a expansão do mercado de 
seguros. Ademais, como as indenizações são pagas a partir de um índice 
que independe do nível de esforço individual dos agricultores, o seguro 
baseado em índices não sofre de problemas de risco moral.

O Brasil apresenta uma boa rede de informações meteorológicas, 
portanto, não há problemas de disponibilidade de dados para a imple-
mentação deste tipo de produto. As principais barreiras à adoção pare-
cem ser determinadas pelo lado da demanda. Produtores rurais possuem 
restrição de crédito e são refratários a adotarem instrumentos e confia-
rem em instituições com os quais não estão familiarizados. A dissemina-
ção dos seguros baseados em índices demandará o suporte de políticas 
públicas e inovação de produtos. Algumas inciativas experimentais com 
microsseguros e o desenvolvimento de contratos coletivos com coopera-
tivas têm se mostrado promissoras. 
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Com base nas informações e na estrutura teórico-conceitual apresen-
tadas nos dois primeiros capítulos, este capítulo 3 objetiva estabelecer um 
entendimento do padrão comportamental e estratégias de negócio do 
mercado segurador e ressegurador nacional no que diz respeito às suas 
estratégias de retenção e de transferência de grandes riscos, em particular 
daqueles relacionados ao meio ambiente.

Objetiva-se, também, discutir fatores explicativos da existência, no 
Brasil, de um significativo hiato de proteção (protection gap) na cobertura 
de riscos ambientais – relativamente grande quando comparado às estatís-
ticas internacionais –, que apontam para a ampliação deste gap, em nível 
mundial, nas últimas décadas15,16.

Além desta Introdução, este capítulo é composto por mais cinco se-
ções, incluindo a conclusão e a bibliografia de referência desta parte.

Na seção 1 é apresentado um sumário (uma tentativa de “taxonomia”) 
dos riscos ambientais – entendidos como um subconjunto dos chamados 

AlOCAçãO dE RISCOS AMBIENTAIS 
EM SEGUROS E RESSEGUROS: GESTãO 
dE RISCOS, ESTRATéGIAS E hIATO dE 
PROTEçãO NO MERCAdO BRASIlEIRO 

Introdução

CAPíTUlO 3

15 http://www.gccapitalideas.com/2016/03/03/insured-versus-uninsured-loss/: “There are a number of factors that contribute 
to the gap between economic loss and insured loss and as new risks emerge such as climate change and political risk, this 
gap will only continue to widen. The cost of uninsured events frequently falls on governments through disaster relief, welfare 
payments or in the form of government bailouts.”

16 Destacam-se, internacionalmente, as publicações dedicadas à cobertura especializada de riscos catastróficos, da Swiss RE 
(série Sigma, diversas edições) e Munich RE. Em nível nacional, destaque para os estudos e base de dados da CNseg – Con-
federação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização; e da 
SUSEP – Superintendência de Seguros Privados.
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grandes riscos (genericamente, non-life risks) –, em que são destacadas as 
suas características essenciais e diferenciadoras em relação a outros riscos 
(ditos ordinários), dos quais serão inferidos alguns fundamentos para a 
gestão estratégica dos mesmos pelo mercado segurador e de capitais17.

Na seção 2, uma vez tipificado conceitualmente o risco, discutiremos 
o estado da arte internacional referente à sua mensuração: quer do ponto 
de vista da extração e modelagem das informações primárias (modelos 
de catástrofe e quantificação de probabilidades e impactos de eventos de 
risco); quer na alimentação - pelos modelos de catástrofe, dos modelos 
de precificação e cálculo de requisitos de capital (perdas esperadas e não 
esperadas) e retornos ajustados ao risco (Risk-Adjusted Return on Capital 
- RAROC), nas vertentes regulatória e econômica, sendo também destaca-
dos os conceitos e medidas de apetite e tolerância a riscos que fundamen-
tam os modelos de adequação de capital.

Na seção 3, considerando, conjuntamente, a tipificação e a quantifi-
cação apresentadas nas duas primeiras partes, será avaliada a estrutura de 
organização em mercado da alocação do risco ambiental, com base nos 
papéis desempenhados caracteristicamente pelos agentes econômicos, 
em nível nacional e internacional, afeitos à subscrição e retenção desses 
riscos, seja no ambiente mais próximo da economia dos seguros (a exem-
plo dos segurados, seguradoras, resseguradoras, instâncias governamen-
tais); seja no contexto das soluções e produtos providas pelo mercado 
financeiro não segurador (a exemplo dos Insurance-Linked Securities - ILS 
e Cat Bonds). 

O importante papel desempenhado pelos reguladores e pelas agên-
cias de classificação de risco é também abordado nessa seção, incluindo 
o estado atual das principais mudanças regulatórias em curso no Brasil e 
no exterior.

Na seção 4, sempre tendo como fio condutor a moldura enunciada 
nas seções anteriores, são apresentadas, respectivamente, as tendências 
internacional e nacional no que diz respeito à retenção e transferência dos 
riscos ambientais. 

Na esfera internacional, destaque é conferido ao processo em curso, 
de consolidação do mercado segurador e ressegurador em nível global e 
ao impacto possível (à luz dos parâmetros básicos da taxonomia dos riscos 
ambientais) das mudanças climáticas no cálculo e gestão desses riscos.  

17 Os grandes riscos aqui considerados são, essencialmente, os denominados “não vida” (non-life), incluindo aqueles tratados 
na segmentação da SUSEP como patrimoniais (property & casualty), especiais, e cascos, ficando, nessa classificação, para o 
propósito do presente capítulo, os demais riscos, enquadrados como ordinários.
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Na esfera nacional, o destaque é atribuído aos efeitos das recentes 
mudanças regulatórias patrocinadas pelo Conselho Nacional de Seguros 
Privados (CNSP), bem como ao efeito combinado dessas mudanças e das 
transformações em nível internacional sobre as estratégias de retenção 
e de transferência de riscos ambientais pelo mercado segurador e res-
segurador nacional (com foco no gap de proteção e no coeficiente de 
penetração, como métricas de quantificação). 

Um exemplo, com base no evento da cidade de Mariana (MG), é 
especialmente estudado à luz dessa dinâmica18.

Finalmente, a última seção apresenta as conclusões e também for-
mula algumas recomendações de possíveis linhas de ação visando à re-
dução do gap de cobertura e aumento do coeficiente de penetração no 
segmento de seguro e resseguro de riscos ambientais.

Na literatura técnica sobre esse tema, tem-se, em essência, que os 
riscos ambientais, sejam aqueles decorrentes da ação humana (man-ma-
de), sejam os decorrentes de catástrofes naturais (natural disasters)19, 
situam-se numa categoria mais abrangente, denominada “grandes ris-
cos”20, que apresenta características específicas que a diferenciam, em 
sua natureza, dos riscos comumente tratados pelos mercados segurador 
e ressegurador (riscos que aqui serão referidos como ordinários)21.

1. Caracterização dos Riscos Ambientais

18 Trata-se do desastre ambiental que teve como centro de ocorrência o município de Mariana, no Estado de Minas Gerais, Brasil, 
em 05/11/2015, que impactou uma vasta extensão geográfica na área de influência da Bacia do Rio Doce, afetando também 
municípios do Estado do Espírito Santo, ocasionado pelo colapso de uma barragem de armazenamento de rejeitos de mine-
ração (Fundão), de propriedade da empresa Samarco, e que, “segundo laudo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), teria liberado cerca de 62 milhões de m³ de lama” (cf. Terra Brasis Resseguros. Terra 
Report. Edição Especial. Mariana. Maio, 2016).

19  Monti, A. (2002): os desastres ambientais decorrentes da ação humana (man-made) e aqueles relacionados à natureza (nat-
ural disasters) também são denominados environmental liability e natural catastrophe risk, respectivamente: “environmental 
liability (i.e. the financial risk associated with environmental pollution and contamination) and the natural catastrophe risk 
(i.e. the risk of major damages in connection with the occurrence of natural disasters, such as earthquakes, floods or other 
extreme environmental conditions). Both these environment-related risks, as mentioned, are characterized by the potential for 
catastrophic consequence.”

20 Por grandes riscos, no presente capítulo, são referidos os Riscos Patrimoniais (roubos, incêndios, lucros cessantes, riscos de en-
genharia), Especiais (nucleares, petróleo, satélites) e de Cascos (marítimos e aeronáuticos), em conformidade com a classifica-
ção de ramos da SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, sendo também incluídos aqueles abrangidos nas definições 
aqui referidas aos riscos ambientais resultantes da ação humana e a eventos da natureza.

21 http://www.gccapitalideas.com/2009/04/17/cat-risk-in-a-solvency-ii-environment/.“[...] Non-life catastrophe (cat) risks are 
low-frequency, high-severity events that are often not captured adequately by the premium and reserve risk charge. Solvency II 
regulation tries to mitigate this effect through the introduction of a cat risk sub-module, which is combined with the premium 
and reserve risks sub-module to comprise the non-life underwriting risk module. For non-life companies, cat risk contributes 
substantially to the overall Solvency Capital Requirement (SCR), as currently discussed under Solvency II[…].”
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Tipicamente, os riscos ordinariamente endereçados pelo segmento 
de seguros são caracterizados por se adequarem à Lei dos Grandes Nú-
meros (LGN), sendo a implicação dessa conformação a propriedade de 
diversificação, em que os riscos de concentração (i.e., aqueles devidos a 
grandes exposições e/ou à exposição a eventos correlacionados de pe-
queno valor) são diluídos (i.e., da aplicação da LGN resulta a compensa-
ção das perdas dentro de uma carteira de exposições sujeita a riscos)22,23. 

Já os riscos ambientais têm como característica uma possibilidade 
menor de diversificação, pois, em sua essência, apresentam elementos 
constitutivos de propriedades típicas dos riscos de concentração24.

Prosseguindo na comparação entre os riscos ambientais e os riscos di-
tos ordinários, estes últimos são também esquematicamente caracteriza-
dos por terem probabilidades maiores de ocorrência e um menor impacto 
quando as perdas se materializam (por efeito de maior diversificação, via 

22  In probability theory, the law of large numbers (LLN) is a theorem that describes the result of performing the same experiment 
a large number of times. According to the law, the average of the results obtained from a large number of trials should be 
close to the expected value, and will tend to become closer as more trials are performed.

23 Monti, A. (2002). “[...]Economic actors have different attitudes towards risks. It depends on several factors, including the 
nature of the risk, the probability of loss, the potential magnitude of the loss and the ability to absorb its economic conse-
quences. Assuming rationality and perfect information, economic actors are able to calculate the actual value of a given risk 
by discounting the magnitude of the loss by the probability of its occurrence (PxL). Once the risk is properly identified and 
evaluated, however, risk management decisions still need to be taken. In this perspective, economic actors may be:

 - risk averse: if they are willing to pay even more than the actual value of the risk in order to transfer its harmful consequences 
to someone else [...];

 - risk preferring: if they prefer to retain the risk of loss, rather than transferring it by paying upfront an amount equal to its 
actual value.

 - risk neutral: if they are indifferent with respect to the alternative between (a) retaining the risk and (b) transferring it to 
someone else by paying upfront an amount equal to its actual value.

 Risk aversion, therefore, generates demand for insurance. Insurance companies, in turn, are willing to undertake the risk in 
exchange for an amount of money relatively close to its actual value (the premium), because the law of large numbers makes 
them able to manage such risks effectively, by making predictable, with reasonable accuracy, the claims they will pay from 
year to year. According to this mathematical law, the larger the number of exposures considered, the more closely the losses 
reported will match the underlying probability of loss. This means that insurance companies need to pool together a rather 
large number of homogeneous but independent risks in order to become risk neutral.

 The traditional insurance mechanism can be divided into four phases:
 - risk assessment (the evaluation of risk, which is usually performed through statistical and probabilistic analyses)
 - risk transfer (the shifting of its harmful consequences by way of the insurance contract)
 - risk pooling (the placement of the risk in a pool of homogeneous but independent risks allows the insurer to spread the risk 

and to benefit from the law of large numbers)
 - risk allocation (the pricing of the risk though premium setting)
 As the magnitude of expected losses increases, the insurers’ financial ability to absorb them can be severely jeopardized. In 

other words, over and above certain levels of financial exposure, insurers themselves tend to be risk averse. In this context, 
coinsurance and reinsurance are viable options for primary carriers who are willing to cede part of the risk they undertook, in 
exchange for the payment of a fraction of the premiums they collected.

 Traditional reinsurance agreements may be of different types, among which:
 - quota share (proportional) treaties (by which the reinsurer undertakes a quota of the risk transferred to the primary carrier)
 - excess of loss (stop loss) treaties (by which the reinsurer undertakes the upper layer of the risk, after a certain attachment 

point)[...]”

24 Tasche D. (2005): “[...] Sources of concentration risk in credit portfolios: (i) Large single exposures ; (ii) Groups of highly cor-
related small- and medium-sized exposures. Worst case: deterministic dependence, i.e. if one exposures defaults then also all 
others default (extreme concentration). In practice, dependence will be weaker in most cases. Worst case should be judged 
most risky, i.e. should require most economic capital..[...]”



André Gustavo Morandi da Silva •  Estêvão Kopschitz Xavier Bastos • José Gustavo Féres 

  59

Texto de pesquisa 04   Agosto - 2017

menores valores de exposição e/ou menor correlação de riscos), ao passo 
que os riscos ambientais possuem probabilidades menores de incidência, 
mas apresentam impacto (sinistralidade) de maior tamanho no caso da 
ocorrência de sinistros (pela incidência de maior risco de concentração, 
via maior correlação e/ou maiores valores em exposição a riscos)25.

Ao maior impacto relativo dos riscos ambientais estão associados 
elementos de maior incerteza (i.e., dificuldade do cálculo estocástico das 
perdas ex ante, seja de suas probabilidades, seja de suas sinistralidades), 
de maior volatilidade (variabilidade das probabilidades e também da 
magnitude das perdas) e de maior correlação entre as perdas.

De um ponto de vista tecnicamente mais estrito, os riscos ambientais 
possuem, tipicamente, um coeficiente de variação mais alto do que aquele 
característico dos riscos ordinários. 

Ainda na esfera técnica, pode-se dizer que os riscos ambientais se en-
quadram no conjunto daqueles cujas funções de distribuição de perdas são 
assimétricas, apresentando caudas longas (fat tails)26.

As características dos riscos ambientais, acima destacadas, têm impli-
cações diretas sobre a forma com que o mercado segurador/ressegurador 
trata a sua retenção e transferência, o que exploraremos na seção 2.

Estando resumidamente destacadas as propriedades diferenciadoras 
dos riscos ambientais, cabe a indagação de quais seriam os fatores explica-
tivos dessa diferenciação em relação aos riscos ordinários.

Uma primeira explicação estaria amparada no que denominaremos 
“assimetrias informacionais”: os riscos ambientais, especialmente os de-
correntes da ação humana, estão sujeitos ao que na Teoria dos Contratos 
é denominado risco moral (moral hazard), abordado no Capítulo 1, o que 
implica, do ponto de vista estrito do cálculo de prêmios de risco e de neces-
sidades de capital pelos agentes seguradores/resseguradores, informação 
incompleta (ou mesmo a sua ausência) para a subscrição do risco. 

25 Nguyen, T. (2013): “[...] Catastrophic risks are typically characterized by two features. First, many natural catastrophes, from 
earthquakes to hurricanes, have been shown to be ‘‘fat-tailed’’[...]‘‘Fat-tailed’’ loss distribution means that the probability of 
an event declines slowly relative to its severity. This implies that the premium must be much higher than the expected loss 
because the insurer has to provide a large amount of capital in case of catastrophic events. The second feature of catastrophic 
risks is that losses are correlated in space. This means that a large number of buildings and other assets in close proximity are 
simultaneously affected upon the occurrence of the catastrophe. Due to this high correlation between insured risks there is 
no or too little risk diversification among the insurance pool. Both these features of catastrophic risks (fat tails and spatially 
correlated losses) make them difficult to insure since they imply a larger risk of insolvency for the insurer deductible[..]”.

26 Distribuições assimétricas são, genericamente, aquelas que se afastam dos parâmetros da distribuição Normal: “A fat-tailed 
distribution is a probability distribution that has the property, along with the other heavy-tailed distributions that it exhibits 
large skewness or kurtosis...a fat tail occurs when there is an unexpectedly thick end or “tail” toward the edges of a distribu-
tion curve, indicating an irregularly high likelihood of catastrophic events”.
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O que nos remete ao conceito de incerteza, ou seja, da ausência de 
informação para o cálculo probabilístico inerente à atividade de subscrição 
de riscos, dessa incerteza resultando uma falha de mercado por assimetria 
informacional.

Uma segunda explicação estaria na incerteza (e volatilidade) associada 
(tanto nos eventos de risco associados à ação humana como naqueles as-
sociados à natureza) à atuação das instâncias regulatórias e legais na esfera 
do Estado, seja no exercício de uma “função seguradora”, através de agên-
cias, fundos e seguradoras estatais; seja na absorção das perdas (em nome 
da sociedade e contribuintes) após a materialização dos sinistros.

A atuação do Estado como camada complementar ao mercado, visan-
do a suprir a falha deste em endereçar os riscos ambientais é uma caracte-
rística marcante na absorção e transferência desses riscos.

Seja na regulação ex ante dos incentivos (a exemplo da legislação am-
biental); seja na provisão de soluções de seguros pelo poder público; seja 
na arbitragem e reparação das perdas ex post aos eventos de sinistros, uma 
ação assimétrica e ineficiente do Estado (ou falha de governo) pode agre-
gar elementos adicionais de incerteza ao cálculo dos seguros/resseguros, 
exponenciando a falha de mercado, ao sinalizar e incentivar comportamen-
tos oportunistas e arbitragens dos agentes econômicos27. 

Tal alocação ineficiente de riscos pode ser exemplificada na oferta pú-
blica de produtos de seguros com precificação não ajustada ao risco; e 
também, ex post materialização das perdas, na absorção, pela sociedade, 
dos prejuízos não cobertos por produtos de seguros28.

27  Monti, A. (2002): “[...] At present, however, it can be empirically observed that environmental insurance is not widespread 
at all. Gradual pollution coverage is still perceived as too costly by the industry and most firms do not decide to insure against 
these environmental risks spontaneously. The cost of environmental insurance policies is affected by the complexity of the 
new techniques outlined, by the factual features of the risk itself and by the level of legal uncertainty. An explanation of the 
difficulties experienced by most insurers in marketing Environmental liability policies (EIL) and other environmental coverages 
can be found in the fact that gradual pollution risk is a so-called low probability/high consequences risk and, generally, such 
risks are not rationally faced by economic actors: they can be easily underestimated or even ignored. Moreover, even from a 
pure rational choice theory point of view, the limited liability structure of corporations introduces significant distortions in the 
picture, altering the correct incentives mechanism . Given the magnitude of losses in the environmental field, in fact, it will 
often be the case that the amount of potential ecological damage is much greater than the measure of potential liability of 
the polluter.[...]”

28 Nguyen, T. (2013): “[...] By design [...] insurance schemes in the US and in France subsidise property insurance in high risk areas 
and crowd out private insurance participation. The main purpose of these state programs is to provide affordable property 
insurance coverage for citizens. Therefore, the required premiums are in general too low and not risk-adequate. This fact leads 
false allocations of risks in society because policyholders do not take fully account of the risks. The Government Accountability 
Office (GAO), an auditing unit of the US federal government, highlighted this inefficient risk allocation in a recent report to 
the US Congress on state natural catastrophe insurance programs. The GAO recommended not providing federal support 
for these programs unless they charge risk-adequate premiums. In the report’s main findings: “most state programs in our 
review had grown since 2005, and […] most … charged rates that do not fully reflect risk of loss, potentially discouraging 
private market involvement and mitigation…while [federal natural catastrophe] proposals could lower premium rates for and 
increase public participation in state natural catastrophe programs, they could discourage private market participation and
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No caso dos riscos ambientais associados a eventos da natureza, nos-
so entendimento é que o peso de assimetrias informacionais tem, nas 
últimas décadas, sido significativamente reduzido em função do avanço 
ocorrido nas técnicas de extração e tratamento quantitativo de informa-
ções, que implicaram uma gradativa mudança de avaliações subjetivas 
em direção a modelos preditivos robustos de riscos de catástrofes, que 
abordaremos em maior detalhe na seção 3. 

O papel da regulação estatal incompleta ex ante, porém, contribui 
com uma componente de risco de concentração que exponencia os re-
quisitos de capital necessários à subscrição dos riscos ambientais, enqua-
drando-os, portanto, na tipologia dos grandes riscos.

Temos, então, que a menor probabilidade, maior incerteza/volati-
lidade (em conjunto, gerando maior “ambiguidade”, que entendemos 
corresponder a um maior coeficiente de variação), aliadas a um maior 
risco de concentração (via correlação e/ou grandes valores de exposições), 
estão essencialmente na raiz da diferenciação dos riscos ambientais em 
particular (e dos grandes riscos em geral) em relação aos riscos ordinários 
dos seguros/resseguros.

O leitor deve estar se perguntando se tais características intrínsecas 
aos riscos ambientais não os diferenciariam dos riscos mais ordinariamen-
te cobertos pelo mercado segurador/ressegurador a ponto de implicar a 
necessária manifestação de uma falha de mercado.

A resposta a essa pergunta é, em essência, positiva: reportemo-nos 
às propriedades definidoras dos riscos endereçados pelo mercado de 
seguros. 

Com efeito, as capacidades de um risco ser segurado (insurability) 
e de um agente sujeito a risco e sem tolerância para retê-lo (transferin-
do-o, via seguros para um terceiro), arcar com o custo (prêmio) desse 
seguro (affordability), quando tratamos de riscos com as características 
dos riscos ambientais (baixa diversificação/pouca independência, alta cor-
relação, exposições não fracionáveis e de valores elevados, incertezas e 
assimetrias informacionais e legais/regulatórias), são propriedades que 

 mitigation efforts and increase taxpayer exposure to potential costs. In particular, a federal guarantee of state bonds could give 
state programs access to capital at reduced or below-market costs, allowing state programs to continue to charge premium 
rates that do not fully reflect risks or even to lower their premium rates. Furthermore, it could result in decreased reinsurance 
purchases by some state programs and increased reliance on post-event funding, which could increase taxpayers’ exposure 
to the potential costs in the event of state financial difficulties. In addition, a federal reinsurance program could reduce costs 
for state programs, but unless the federal program charged premiums that fully reflect the risk of loss, it could inadvertently 
encourage further development and population growth in areas with high natural catastrophe risk.[...]. ”The central problem 
of any government participation in insurance solutions is that governments are in general not able or willing to charge risk-ad-
equate premiums. This results in crowding out private insurance participation and discouraging mitigation efforts [...].
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violam significativamente aquelas caracterizadoras dos riscos seguráveis 
nos ramos ordinários29

O comprometimento, no caso dos riscos ambientais, das propriedades 
de affordability e de insurability caracterizadoras dos ramos ordinários dos 
seguros implica, como consequência, a exponenciação, na equação de sol-
vência do mercado segurador/ressegurador privado, de uma dominância dos 
requisitos de capital em relação ao cálculo de prêmios de risco, o que enseja a 
manifestação de uma falha de mercado associada à cobertura desses riscos30.

Ou seja, pode-se dizer que aos riscos ambientais, por conta de sua 
maior “intensidade de capital” relativamente aos ramos ordinários, em 
função da violação, como acima abordado, das propriedades básicas para 
a cobertura desses riscos em mercado, demandam, de forma a se reduzir 
a falha (protection gap) de mercado, o concurso de camadas extramerca-
do segurador e ressegurador para a absorção dos mesmos.

O preenchimento do hiato de cobertura se realiza, nos termos da 
experiência internacional, através de fontes de capacidade no âmbito do 
mercado financeiro não segurador (a exemplo, no mercado de capitais, 
de títulos lastreados nos riscos ambientais, como os ILS e Cat Bonds); ou 
através da provisão de seguros por fundos públicos.

Para a parcela do gap de cobertura não endereçada pelo mercado 
financeiro segurador e também não segurador, resta a absorção, par-
cial ou total, por esferas governamentais (ou seja, por toda a sociedade, 
incluindo, portanto, mesmo aqueles não diretamente afetados por um 
determinado desastre ambiental), das perdas incorridas quando da mate-
rialização de riscos ambientais.

O gap de cobertura dos riscos ambientais (medido pela razão entre 
as perdas seguradas e as perdas econômicas totais), de acordo com as 
estatísticas internacionais, apresentou, nos últimos 10 anos (até 2015), 
uma média de 32%, em nível global 31. 

29 A alocação de riscos, entre agentes econômicos a eles avessos e agentes a eles tolerantes envolve alguns trade-offs clássicos. 
Um dos mais conhecidos diz respeito aos deductibles (as franquias, uma estratégia comum de mitigação de riscos dos prove-
dores de seguros), que dizem respeito à parcela de risco residual retido (não transferido) pelos agentes com aversão ao risco, 
para os seguradores. Se, por um lado, as franquias visam a endereçar o risco moral (e a incidência de sinistros) relacionado a 
comportamentos oportunistas dos segurados (aumentando também a insurability, ao reduzir a exposição das seguradoras); 
por outro, implicam redução da affordability dos seguros, ao reduzir a transferência de risco: ao menor prêmio de seguro 
associado à menor cessão do risco, corresponde o custo, para os agentes avessos ao risco, de se reter mais riscos. No caso 
dos grandes riscos, aqui tratados, o impacto dos deductibles no comprometimento da affordability dos seguros é ainda mais 
relevante do que no caso dos riscos ordinários.

30  Nguyen, T. (2013): “[...]In general, it is difficult to estimate the loss distribution of catastrophe risks (the socalled low-fre-
quency but high-severity risks). Consequently, the insurers require higher risk premiums so that in the end the total premiums 
(expected loss + risk premiums) may be much larger than the expected loss. In some cases, insurance cover does exist but it is 
just unaffordable for the insured[...]”.

31 Swiss RE (Sigma), 2016.
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Tal hiato, como veremos na última seção desse capítulo, não é ho-
mogêneo quando são comparados continentes e países, sendo essa dis-
persão um indicador relevante para o mapeamento e entendimento dos 
fatores explicativos do gap de cobertura verificado geograficamente, e 
insumo estratégico para a formulação de estratégias e incentivos regula-
tórios visando à sua redução32.

Em sua evolução temporal, o hiato tem se ampliado, como ilustrado 
no Gráfico 1, a seguir (já apresentado no capítulo 1 e aqui repetido por 
conveniência)33:

Gráfico 1 
 Evolução do hiato de Cobertura – Perdas Totais e Perdas Seguradas – 1980-2014

Fonte: http://www.gccapitalideas.com/2016/03/03/insured-versus-uninsured-loss/

32 Uma medida alternativa do nível de cobertura dos riscos pelo mercado segurador em relação à economia de um determina-
do país, em um dado ramo ou segmento de atividade desse mercado, é dada pelo coeficiente de penetração (utilizado pela 
Munich RE), que corresponde à razão entre o valor dos prêmios de seguros diretos arrecadados, em um dado período de 
tempo, e o valor do PIB. Comparando as duas medidas de gap de proteção, temos que o prêmio de seguro é função de uma 
probabilidade e de uma taxa de recuperação, estimados ex ante. Em catástrofes, a taxa de recuperação, dada a materialização 
do evento de catástrofe, é reduzida. O prêmio é uma medida de perdas esperadas e pode estar subestimado em relação às 
perdas efetivas (ex post). Nos dois casos, Swiss RE (gap protection) e Munich RE (coeficiente de penetração), trabalham com 
medidas de perdas: a Swiss RE, com perdas seguradas materializadas (ex post); a Munich RE com perdas esperadas (os prêmios 
de seguro, ex ante), portanto. A comparação com o PIB pode também gerar discrepâncias conjunturais, já que há parcelas do 
PIB que não tem correlação direta com os seguros, não demandando esse produto, mas as duas medidas são, em princípio, 
conciliáveis entre si se observadas em séries temporais mais longas, que capturam melhor os aspectos estruturais de essência.

33 http://www.swissre.com/media/news_releases/preliminary_sigma_estimates_total_losses_from_disaster_events_rise_to_
USD_158_billion_in_2016.html?mobile=iphone. Preliminary sigma estimates (15/12/2016): “Total losses from disaster events 
rise to USD 158 billion in 2016. Total economic losses from natural catastrophes and man-made disaster are estimated to be 
USD 158 billion in 2016. Insured losses from disaster events were around USD 49 billion”. Ou seja, 31% de gap de proteção.
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A existência desse hiato e falha de mercado em nível global, bem 
como a sua diferenciação geográfica está, em nosso entendimento, asso-
ciada às características peculiares dos riscos ambientais, diferenciadoras 
dos mesmos em relação aos riscos ordinários, e a sua consequente não 
conformidade no tocante às propriedades típicas dos riscos seguráveis. 

Nunca é demais enfatizar que, para os efeitos da presente análise, 
essa diferenciação está ancorada em um vetor estatístico simplificada-
mente caracterizado por:

- baixa probabilidade;
-  alta volatilidade e incerteza;
-  elevada dispersão relativa (“ambiguidade”);
-  alta correlação de eventos; e
-  exposição a valores elevados em risco.

A Tabela 1, abaixo, sistematiza diferentes razões para a existência do 
protection gap, essencialmente alinhados com o que aqui pontuamos34. 

Tabela 1
Fatores Contributivos para o hiato de Proteção

Fonte: http://www.gccapitalideas.com/2016/03/03/insured-versus-uninsured-loss/

34  Na Tabela 1, no grupo 1 (Low Insurance Penetration), entendemos se aplicar os aspectos de risco moral e arbitragem asso-
ciados à oferta pública de seguros com precificação não ajustada ao risco e à provisão de indenizações incondicionais pelo 
Estado, ex post sinistros, do que resultam assimetrias de sinalização que comprometem uma percepção de risco com maior 
alinhamento de interesses entre o setor público e os agentes privados.
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A volatilidade elevada da distribuição de perdas nos eventos de risco 
relacionados aos desastres ambientais está diretamente associada, esta-
tisticamente, à baixa probabilidade e implica, também por decorrência 
estatística, um maior coeficiente de variação (ou “ambiguidade”, na linha 
de uma maior dispersão relativa em relação à média, quando se compara 
os riscos ambientais aos riscos ordinários)35.

A incerteza (informacional e regulatório-legal) implica precariedade 
no cálculo das frequências e probabilidades de ocorrência das perdas, 
bem como do cálculo do valor das mesmas, quando se materializam. 

A alta correlação de eventos e/ou a exposição a valores em risco de 
valores elevados implica o comprometimento da eficácia da LGN e a im-
possibilidade de mitigação eficaz dos riscos pela via da diversificação.

Visto de outra forma, simetricamente, a validade (nos ramos ordi-
nários) das propriedades básicas dos seguros corresponde a set-ups do 
vetor de componente de riscos tais que os benefícios de pulverização em 
exposições independentes e de pequeno valor (ou seja, a diversificação) 
fazem convergir o valor da perda máxima da carteira para o valor da per-
da esperada (prêmio de risco) da mesma36, aplicando-se a LGN.

Como resultado do vetor estatístico acima discriminado, a variável 
financeira que melhor resume e explica a existência do gap de proteção 
dos riscos ambientais está na maior intensidade de capital requerida para 
a retenção desses riscos.

E tal requisito de capacidade (para a retenção de riscos ambientais) 
é limitado mesmo por parte dos agentes mais capitalizados do mercado 
segurador, a exemplo das resseguradoras, do que resulta a necessidade 
de complementação de capacidade pelo mercado de capitais e/ou por 
entidades governamentais (ex ante, via provisão de seguros; ou ex post, 
pela absorção, pela sociedade, das perdas)37.

35 Estatisticamente, uma distribuição que apresente menor frequência de valores próximos de sua média terá, por decorrência, 
maior dispersão (i.e., volatilidade ou desvio-padrão). Distribuições com essa característica apresentam maior coeficiente de 
variação (ou desvio relativo).

36 Estatisticamente, pela aplicação da LGN, numa carteira de infinitas exposições independentes de pequeno valor (logo, emu-
lando a pulverização de um grande risco em riscos dispersos em várias cestas), a perda esperada decorrente do benefício 
de diversificação convergirá para aquela referente à exposição a um único risco de pequeno valor. A não aplicação da LGN 
implica que, mesmo havendo pulverização dos riscos, a correlação dos mesmos emula a exposição a um único fator de risco 
de grande valor e impacto (definição de risco sistemático, ou não diversificável).

37 Muir-Wood, R (2009):”[...]Insurance is based on the ability to transfer potential unforeseen, “accidentalα costs to a counter-
party in exchange for an ex-ante fee. Counterparty requires less capital gearing to support a payout if the risk can be diversi-
fied. Diversification assumption breaks down under risk correlation = catastrophe – which is why insurers buy insurance (from 
reinsurers). The insurance food-chain is driven by the need to transfer risk onto an entity who can achieve further diversifica-
tion – Insured to Insurer to Reinsurer (to Capital Markets)[...]”.
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Ainda, nossa hipótese de trabalho é a de que a distinta configuração 
do vetor de riscos ambientais permite explicar os distintos coeficientes de 
penetração e gaps de proteção quando são comparados:

- os grandes riscos com os riscos ordinários, independentemente de 
região geográfica; e

- diferentes regiões geográficas, sendo o peso de cada componente 
do vetor função das características idiossincráticas de cada uma, seja 
quanto à natureza, frequência e impacto dos desastres ambientais 
(por exemplo, devidos à natureza ou resultantes da ação humana); 
seja quanto ao papel da incerteza regulatório-legal em cada jurisdi-
ção nacional ou continental.

Também, ainda explorando as potencialidades dessa perspectiva 
analítica para o entendimento dos requisitos e estratégias de retenção e 
de transferência de riscos ambientais por seguradoras e resseguradoras, 
pode-se aplicar essa mesma moldura teórica para o mapeamento e di-
ferenciação dos efeitos das mudanças climáticas ora em evidência inter-
nacionalmente, sem entrar no mérito ou juízo de valor sobre se estamos 
passando (ou não) por um período de aquecimento global. 

Mudança climática pode ser vista como uma alteração relevante do 
set-up da configuração de nosso vetor de componentes básicas de risco, 
ou seja, implica a alteração material de um ou mais fatores, a exemplo 
da frequência e volatilidade das ocorrências (do que resultam diferentes 
médias e desvios-padrão), e/ou de seu impacto e correlações. 

A cada configuração do vetor de estado da natureza corresponderá 
um determinado requisito de capital, podendo as mudanças climáticas 
ser compreendidas, na perspectiva da provisão de seguros e resseguros, 
como um espectro de diferentes set-ups desse vetor quanto aos seus 
parâmetros ordinários.

Uma decorrência interessante dessa abordagem é que, por exem-
plo, ao aumento de frequência de uma determinada modalidade de ris-
co ambiental poderá corresponder uma maior aderência às propriedades 
viabilizadoras do seguro, pelo menor requisito de capital (o que aumenta 
a insurability) e pelo correspondente estabelecimento de um prêmio de 
risco suportável pelos agentes econômicos avessos ao risco (affordability).

Os Gráficos 2, 3 e 4, abaixo, ilustram, esquematicamente, o efeito 
das mudanças climáticas à luz da estrutura conceitual ora discutida, to-
mando-se as alterações da frequência e/ou da volatilidade da ocorrência 
de desastres ambientais como fatores para investigação dos efeitos das 
mudanças sobre o nível requerido de capital38.

38 The Chartered Insurance Institute (2009). Climate change research Report.
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Outro exemplo interessante para demonstrar a capacidade analítica 
da moldura conceitual ora em discussão é a avaliação de um evento de 
risco particular, como o furacão Matthew, que, em outubro de 2016, im-
pactou uma área extensa, desde o Caribe até o sul dos Estados Unidos39. 

A mesma catástrofe natural gerou mais de 800 mortos e destruição 
total no Haiti; e, embora causando danos graves e fatalidades nos EUA, 
seu impacto foi muitíssimo menor. 

GRÁFICos 2, 3 e 4
 Mudanças Climáticas e Alteração de Frequências e

volatilidade nos Riscos Ambientais 

Fonte: The Chartered Insurance Institute (2009). Climate Change Research Report.

39 http://mobile.lemonde.fr/planete/article/2016/10/08/haiti-apres-l-ouragan-matthew-je-vois-surtout-un-pays-affaibli-delaisse
-ignore-estime-raoul-peck_5010509_3244.html e http://www.swissre.com/media/news_releases/preliminary_sigma_estima-
tes_total_losses_from_disaster_events_rise_to_USD_158_billion_in_2016.html?mobile=iphone (15/12/2016)
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Diferentes preparações (fala-se, muito, atualmente, em resiliência, a 
capacidade de adaptação e flexibilidade diante de eventos adversos); e 
mecanismos de mitigação40. Diferentes sociedades e accountabilities41.

A precificação do seguro e o cálculo do capital para a subscrição do 
risco refletirão essas distintas situações.

No caso do Haiti, o apetite das seguradoras e resseguradoras para co-
brir esse risco será menor e o preço maior42. Por quê?

Relativamente mais capital do que prêmio de risco será necessário para 
a provisão da cobertura: a perda é mais esperada do que não esperada, 
em função de, ex ante, os fatores geradores do risco de concentração sub-
jacente à catástrofe natural estarem em nível crítico. Estão aqui presentes 
elementos clássicos de ausência de insurability e de affordability para a 
provisão de seguros.

No caso dos EUA, haverá, por parte do mercado segurador/ressegu-
rador,  maior apetite/menor preço. A perda é menos esperada do que não 
esperada, em função de medidas de mitigação ex ante dos fatores de risco 
de concentração estarem relativamente mais presentes do que no Haiti, do 
que decorrem estratégias diferentes de subscrição, retenção e compartilha-
mento/transferência de risco, pelo mercado segurador, portanto.

Uma outra forma de dizer a mesma coisa, quanto às estratégias das se-
guradoras para subscrever riscos no Haiti e nos EUA, para o mesmo evento 
de risco, mas com diferentes impactos (a perda, ou sinistro, dado o mesmo 
evento nos dois países):

40   O conceito de resiliência no endereçamento de eventos catastróficos está associado a medidas preventivas e à revisão 
dos códigos e técnicas construtivas em regiões afetadas por desastres naturais. http://www.gccapitalideas.com/2016/10/24/
from-public-to-private/ “[...] An integrated and coordinated approach to collaboration between the insurance industry, gov-
ernments and other public bodies is increasingly recognized as an effective method of creating sustainable risk-transfer 
mechanisms. More strategic discussions among governments, non-governmental organizations, the scientific and academic 
communities and the insurance industry will help to promote better disaster risk management and the implementation 
of pre-event insurance solutions. The protection gap presents opportunities for the (re)insurance industry far beyond the 
catastrophe segment. New risks in areas such as technology, science, medicine, climate change, population growth, food 
security and urbanization offer challenges and provide opportunities for profitable growth. Some of the risks are very complex 
or were previously little understood, yet today we better understand risk than at any time in history. We have better science, 
data and analytics, and tools to understand, measure price risk. Concurrently, significant market capacity exists due to the 
inflow of large amounts of capital looking for opportunities to transfer risk[...]”.http://www.gccapitalideas.com/2016/10/23/
baden-baden-reinsurance-symposium-explores-ways-of-bridging-protection-gap/ “[...] He added: “The key to resilience - 
which is not simply about insuring against and recovering after losses, but is also about protecting and mitigating against 
those losses - is to recognize that information, and the transfer of that information down to the local level, is central to our 
ability to respond to this change. We need to empower local actors - be they policyholders, municipalities or brokers - with 
better information to be able to respond. This is how we can work together to close the gap.[...]”.

41 https://openminds.swissre.com/stories/1152/ (05/12/2016). “We can´t stop Mother Nature - but we can prepare”.

42 De forma simplificada, a tolerância a risco de um provedor de seguros e resseguros será a função da razão entre o seu Patri-
mônio Líquido (PL, ou Own Funds) e o requisito de capital (K) associado à retenção de uma determinada carteira de exposições 
ao risco. Tal razão é genericamente, em suas diversas formas, denominada Solvency Ratio, ou seja, é uma medida da solvência 
de uma seguradora/resseguradora. Quanto maior a razão PL/K, maior será a tolerância ao risco.
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-  No Haiti a perda é tão esperada que, para reter o risco, o prêmio de 
seguro tem que ser tão alto que não há como ser pago pelo segurado 
(baixa affordability). Ou não se subscreve o risco ou só se subscreve se 
for achado um pool de outros agentes (outras seguradoras, em cosse-
guro; ou resseguradoras) para diluir o risco em pequenos pedaços; e

-  Nos EUA, relativamente maior retenção de risco (e menor transferên-
cia) será a estratégia para a subscrição. O pool poderá envolver menos 
agentes, em função da possibilidade de um melhor endereçamento, 
pelo mercado segurador, do trade-off insurability x affordability.

Com base no exposto, o vetor de grandes riscos tem a sua materializa-
ção bem capturada e definida, na forma de um maior requisito de capital 
(em relação aos riscos ordinários) para fazer face a riscos não diversificáveis 
(ou sistemáticos, associados a eventos correlacionados a uma mesma ocor-
rência), de valor elevado e perdas não esperadas de baixa probabilidade 
e impacto significativamente superior à média da distribuição das perdas.

O requisito de capital surge, portanto, como a medida de padroniza-
ção do quantum estatístico-financeiro (uma medida de equivalência, de 
homogeneização do quantum de risco) associado a diferentes configura-
ções do vetor de riscos quanto aos seus componentes individuais. 

O capital surge como medida objetiva e incontroversa do risco. E as 
estratégias de retenção e transferência de riscos ambientais por segura-
doras e resseguradoras passam, nessa perspectiva, a poder ser mapeadas 
e entendidas como um exercício de otimização de retornos sujeitos a uma 
restrição de capital (ou seja, de maximização do RAROC).

Mais capital implica pressão por menores retornos ajustados ao risco. 
Uma maior intensidade de capital para a retenção desses riscos estará 
associada, por sua vez, à manutenção da solvência intertemporal dos pro-
vedores de produtos de seguros e resseguro. 

Retornos x Solvência, um novo trade-off. Em realidade, o mais im-
portante na condução das estratégias de negócio no mercado segurador.

Teremos então, na raiz das estratégias de retenção e cessão de riscos 
ambientais em seguros e resseguros, um trade-off essencial entre retor-
nos e riscos particularmente crítico, em função do relativamente maior 
requisito de capital associado aos grandes riscos, a fim de se assegurar 
a solvência dos agentes com tolerância ao risco, provedores de seguros 
para aqueles avessos ao risco.
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Mas o que significa a garantia dessa solvência, no tempo?  

Resumidamente, que, no caso da provisão de seguros para riscos am-
bientais, a existência de uma camada de capital materialmente superior 
às perdas esperadas (aos prêmios de risco) é necessária para garantir que, 
uma vez subscritos os riscos, uma seguradora ou resseguradora não que-
brarão (i.e., perderão mais do que o que se define como Value-at-Risk, 
métrica que visitaremos na seção seguinte)43.

Ou seja, na materialização de um evento de sinistro, seguradores/
resseguradores não se tornarão insolventes caso possuam um nível de 
capital (patrimônio líquido, na linguagem contábil) equivalente à soma 
das perdas esperadas e não esperadas associadas, parametricamente, ao 
risco (i.e., para uma dada configuração do vetor), com uma probabilidade 
dada por um nível de significância (tolerância ao risco) pré-determinado44. 

Simetricamente, a probabilidade de solvência é dada pelo nível de 
confiança definido por 100% menos o nível de significância arbitrado, 
correspondente a um nível de tolerância ao risco45.

Temos, então, sintetizando, o nosso vetor estratégico à luz do qual 
analisaremos a dinâmica de retenção e compartilhamento/transferência 
dos riscos associados aos desastres ambientais:

-  não conformidade às propriedades ordinários de affordability e 
insurability;

-  consecução de níveis de solvência intertemporal (regulatória e econô-
mica) pelo mercado segurador/ressegurador;

-  complementação de capacidade de capital pelo mercado financeiro 
não segurador (mercado de capitais) e/ou por veículos públicos de 
oferta de seguros; e

-  rateio das perdas não seguradas por toda a sociedade.

43 Essa camada de capital é denominada, na regulação de solvência desenvolvida no âmbito das mais avançadas referências 
internacionais na matéria (e.g., EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority), Solvency Capital Require-
ment (SCR), fixado para um intervalo de confiança de 99,5% (ou seja, uma probabilidade de 0,5% de ruína num dado ano; 
ou, equivalentemente, a de não sobreviver a um evento catastrófico a cada 200 anos).

44 http://www.gccapitalideas.com/2016/09/22/increasing-confidence-and-transparency-in-your-catastrophe-risk-decisions-par-
t-i/ “[...] These are questions of risk appetite and risk tolerance. The Institute of Risk Management defines risk appetite as 
“the amount and type of risk that an organization is willing to take in order to meet their strategic objectives.” Conversely, 
risk tolerance is often expressed as a quantitative measure of the maximum amount of each type of risk one is willing to take. 
In the context of insurance and catastrophe modeling risk appetite is about how much risk you are willing to take and risk 
tolerance is about how wrong you can afford to be when volatile loss experience rears its ugly head. Insurance executives and 
risk managers use catastrophe models to help inform these decisions, but how good are the models and how well do they 
represent your specific risks?[...]”

45  Credit Suisse (2016). Behavioral Insights: Loss Hurts. “[...] Humans hate to lose: the pain of losing is psychologically about 
twice as strong as the pleasure of making profit. Fear of losing has an unquestionable impact on investment decisions [...]”.
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Na seção 2, a seguir, abordaremos como a regulação e o mercado 
tratam a quantificação e mensuração do capital, e como a equação de 
solvência e de retornos do mercado segurador à luz desse requisito está 
alinhada com uma estratégia de provisão de seguros e retenção de riscos 
compatível com a constatação verificada, da existência, em nível global, 
de um gap de proteção dos riscos ambientais.

Na seção anterior estabelecemos uma diferenciação relevante entre 
os grandes riscos em geral (e os riscos ambientais, em particular) e os ris-
cos ordinários no que se refere à não adequação dos primeiros às proprie-
dades básicas de affordability e insurability que caracterizam os segundos 
e definem a própria lógica do negócio de seguros e resseguros de riscos.

Foi destacado que a não aplicação da LGN, naquilo em que esta per-
mite o fracionamento e diversificação de riscos, compromete as estraté-
gias de retenção de risco do mercado segurador/ressegurador em função 
da elevada intensidade de capital associada à não conformação dos gran-
des riscos à tipologia dos riscos ordinários.

A não diversificação, seja pela exposição a riscos de grande valor, seja 
pela exposição a valores de montante menor, mas altamente correlacio-
nados (ou não independentes), o que equivale, por definição, à exposição 
ao risco de concentração, implica que, para uma seguradora/ressegura-
dora, o valor da perda esperada (ou seja, o valor do prêmio de risco) é:

-  por um lado, insuficiente para garantir a solvência do provedor de 
seguros em caso de materialização do risco (o que compromete a 
insurability do risco, na perspectiva do mercado segurador); e, 

- por outro, muito elevado para que um agente avesso ao risco 
transfira o mesmo para uma seguradora e, na sequência, para que 
uma seguradora o ceda para uma resseguradora (o que afeta a 
affordability do risco na perspectiva dos segurados).

O gap de proteção dos riscos ambientais em nível global indica que mes-
mo a camada de resseguros (instância mais capitalizada do mercado) está 
sujeita à limitação de capital intrínseca às exigências requeridas para a 
retenção de riscos desse tipo, o que gera uma falha de mercado ocupada 
por instrumentos de seguros com provisão estatal e, em menor grau, por 
instrumentos disponíveis no mercado de capitais. 

O hiato de perdas não cobertas por produtos do mercado financeiro se-
gurador/ressegurador, pelo mercado de capitais e por veículos públicos 

2. mensuração do Risco Ambiental e solvência
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(fundos, pools, programas e seguradoras) é absorvido pela sociedade na 
forma de reparações e transferências de recursos à conta do Estado46.

Em termos técnicos, o cálculo dos prêmios de risco na atividade segura-
dora obedece à mesma lógica observada na atividade bancária, ambas 
ancorando-se no cálculo estocástico com base em componentes básicos 
de risco, aplicáveis em geral aos diferentes tipos mapeados pela teoria 
financeira e incorporados às regulações bancária e de seguros, dos quais 
exemplificamos abaixo alguns tradicionalmente mais conhecidos47:

-  risco de mercado: risco associado à variação de valor de um ativo asso-
ciada a mudanças nas taxas de juros, taxa de câmbio, crescimento do 
PIB, etc.

-  risco de crédito: risco de uma contraparte num contrato de crédito não 
pague as parcelas de juros e/ou de principal do mesmo contrato;

-  risco operacional: risco associado à falha humana, a processos e à (des)
governança;

-  risco de subscrição: típico do mercado de seguros, risco retido pela 
oferta de um produto de seguros que possa implicar indenização em 
caso de materialização;

-  risco de liquidez: risco de perda financeira na conversão, de um ativo, 
em moeda, ao preço justo, em negociação não forçada.

46  Nguyen, T. (2013). “[...]Catastrophic events have increased enormously during the last decades. Our analysis of insurability 
concepts shows that catastrophic event as low frequency/high severity risks do have some characteristics that make them 
uninsurable. Most of the actuarial and market determined criteria for insurability are not fulfilled by catastrophe risks to a 
certain degree. This explains the fact that private insurers are reluctant to give insurance coverage for catastrophe risks. In 
some cases, there is no private insurance solution for catastrophe risks or even if insurance does exist, its premium is too high 
and therefore unaffordable for the insured. Due to this market failure, governments around the world have participated in 
insurance programs in order to make insurance available and affordable. 

 A key question that needs to be addressed is the circumstances where a state’s participation in insurance solutions can be 
justified. The majority of state catastrophe insurance programs were established following an extreme event that severely 
taxed the private insurance market. In some extreme situations (for example, directly after a hurricane with extreme losses) 
the government should give state guarantees or participate in private-state insurance solutions in order to avoid a collapse of 
insurance markets. Premiums can be kept more affordable if the government covers part of the extreme damage because in 
a private market, premiums often considerably exceed “actuarially fair” values. But government risk sharing must not be used 
to subsidise certain enterprises or branches. Subsidised low premiums remove important incentives for preventative measures 
and directing building activity toward less risky areas. Lax prevention and building in high risk areas ultimately leads to higher 
losses that in the end all taxpayers are forced to bear. This results in an inefficient allocation of risks in the society. 

 Insurance is a means of providing compensation for financial losses in case of an adverse event. In some cases, it seems to 
be better to prevent losses before they can happen. The optimal solution is usually a combination of the two, implementing 
preventative measures to reduce the loss frequency and the severity of damages, and then insuring against rarer and more 
costly events. Government preventative infrastructure spending can reduce future losses and the need for subsidised property 
insurance schemes. Providing financial incentives to prevent damage can be regarded as a public good that is likely to be un-
dersupplied by private insurers, because the benefits of prevention, in terms of lower flood or earthquake damage and hazard 
to human lives accrue to the broader community that is protected, while such benefits cannot be completely captured by an 
insurer in a competitive market[...]”. 

47  Cf., para uma listagem exaustiva de todos os riscos abrangidos nas plataformas internacionais e nacionais de solvência ban-
cária e do setor de seguros/resseguros, Solvency 2 (EIOPA) , Basel 2&3 (BCBS), CNSP 321/2015 (CNSP).
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Quais seriam os componentes básicos associados a um espectro tão 
diverso de riscos?

A tradução de riscos em parâmetros conceituais bem definidos tem 
sido, especialmente nas últimas três décadas, objeto de incontáveis estu-
dos e recomendações desenvolvidas no âmbito acadêmico, por instâncias 
reguladoras internacionais dos setores bancário e de seguros e, não me-
nos importante, em pesquisas desenvolvidas pelos praticantes e especia-
listas dessas indústrias.

Embora, dadas as especificidades de cada segmento, o arcabouço 
técnico-regulatório dos bancos (Comitê da Basiléia - BCBS)48 e dos segu-
ros (EIOPA)49,50 apresente diferenciações, na essência a tradução do risco 
em componentes básicos é essencialmente equivalente e está ancorada 
na evolução da teoria estatística aplicada à gestão de riscos. 

São os seguintes os componentes de risco ordinários, mais ou menos 
comuns aos diferentes arcabouços conceituais relevantes51:

-  a probabilidade de materialização do risco (PMR): é um valor entre 
zero e 100%;

-  a perda, dada materialização do risco (PDM, o impacto): também 
um valor entre zero e 100%. É o complemento da recuperação dos 
valores segurados;

-  a exposição em risco (EER): o valor da exposição, em unidades mone-
tárias.

48 BCBS. Basel Comittee on Banking Supervision.

49 EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority). Solvency II - Solvency II reviews the prudential regime for 
insurance and reinsurance undertakings in the European Union. Regulatory framework  . The Solvency II Directive (Directive  
2009/138/EC) was adopted in November 2009, and amended by Directive 2014/51/EU of the European Parliament and of the 
Council of 16 April 2014 (the so-called “Omnibus II Directive»). 31 December 2015 – termination of the preparatory phase;1 
January 2016 – Application of the Solvency II regime. Para uma visão detalhada do estado da arte do panorama regulatório 
internacional na matéria, cf. Guy Carpenter (2015): “Regulation: a World View”.

50 http://www.gccapitalideas.com/2016/09/15/solvency-ii-equivalence-in-the-international-reinsurance-landscape/ “[...] The ob-
jectives of Solvency II include improved consumer protection and modernized supervision that shifts supervisors’ focus from 
compliance and capital monitoring to evaluating insurers’ risk profiles and the quality of risk management processes. While 
Europe initiated the ideas embodied in Solvency II, other jurisdictions have taken this example and implemented their own 
risk driven regulatory regimes. As a result, Solvency II has led to a new global solvency standard. The Own Risk and Solvency 
Assessment (ORSA) principle has created a framework for the risk and risk mitigation environment, which is now accepted 
globally, from the United States and Bermuda and extending to Asian countries. The European Commission (EC) has adopted 
a number of equivalence decisions for third countries under Solvency II, which set out rules to develop a single market for 
the insurance sector. After receiving equivalence, third country insurers are able to operate in the European Union (EU) in 
compliance with all EU rules. The United States, in addition to Australia, Brazil, Canada, Japan and Mexico, has been granted 
provisional equivalence regarding group solvency calculations for ten years. Switzerland and Bermuda have been granted full 
equivalency, while Japan has received equivalence for reinsurance. Equivalence status has both strategic and capital manage-
ment implications. For firms operating inside non-equivalent countries, these firms may be required to change or alter their 
strategies. Non-equivalent firms may face higher capital requirements, which could deter their expansion into new territories, 
or their ability to offer and write new products, or even delay the payment of dividends.[...]”

51  PMR, PDM e EER são acrônimos criados para utilização específica ao escopo do presente artigo.
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Tais parâmetros dizem respeito a exposições individuais, sendo que a 
agregação das mesmas em uma carteira de exposições demanda a consi-
deração da independência e correlação das mesmas, a fim de se avaliar a 
aplicação ou não do benefício de diversificação/LGN.

A utilização dos elementos básicos de risco ao cálculo dos prêmios 
de risco e de requisitos de capital é direta, sendo, esquematicamente, a 
seguinte formulação aplicável:

-  Prêmios de Risco: correspondem às Perdas Esperadas (PE) numa 
dada exposição, correspondendo ao produto: 

PE = PMR x PdM x EER

-  Capital (K): corresponde ao valor que uma seguradora/ressegura-
dora deve ter de patrimônio líquido (PL) para absorver perdas que 
excedem às perdas esperadas. A formulação, esquematicamente, 
corresponde à fixação de um determinado número de desvios-pa-
drão correspondente ao intervalo de confiança de uma medida de 
solvência. 

Em termos tecnicamente mais rigorosos, o capital corresponde ao 
buffer de recursos para cobrir as Perdas Não Esperadas (PNE), ou seja, 
aquelas que excedem as PE. 

As PNE estão associadas ao desvio-padrão (à volatilidade e incer-
teza) da distribuição de perdas (ou seja, o desvio em relação à média), 
bem como à correlação destes desvios, são relevantes nos grandes riscos, 
como já estudamos, sendo tanto maiores quanto maiores forem a vola-
tilidade, a incerteza e a correlação associadas à distribuição de perdas.

Alguns fatos estilizados podem ser extraídos a partir dessas defini-
ções ordinárias, e que contribuem para o entendimento do gap de pro-
teção e falha de mercado decorrente no que toca aos riscos ambientais:

-  no caso hipotético de exposições totalmente correlacionadas, a im-
plicação é que o efeito de diversificação é zero, sendo equivalente à 
exposição a uma única exposição de grande valor;

-  no caso acima, a não aplicação da LGN resulta em que uma segura-
dora, mesmo considerando a baixa PMR associada aos riscos ambien-
tais, passa a correr um risco de insolvência caso esses se manifestem, 
já que, tipicamente, a PDM é próxima de 100% nesse tipo de risco 
(ou seja, a recuperação dos valores segurados é próxima de zero).
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-  fica claro que um prêmio de risco que minimize o risco de insolvência 
da seguradora/resseguradora teria que corresponder ao valor da pró-
pria exposição de risco que se quer segurar (o que compromete a sua 
affordability)

-  o capital necessário à retenção desse risco pode estar acima da ca-
pacidade dos acionistas das seguradoras/resseguradoras de aportar 
recursos nesses veículos, mesmo considerando a possibilidade de 
redução desse requisito pela aplicação de estratégias clássicas de 
mitigação, a exemplo da aplicação de deductibles (franquias) e de 
percentuais de cobertura abaixo de 100% da exposição de risco52.

Ou seja (e simplificadamente), a não conformação (violação), pelos 
riscos ambientais, das propriedades intrínsecas ao negócio de seguros, 
implica um set-up dos parâmetros ordinários de risco (PMR, PDM, EER) 
estilizadamente equivalente à exposição a um único evento de risco de 
grande valor e alto impacto.

Este “evento único de risco”, mesmo com uma baixa probabilidade 
de ocorrência, pode implicar a insolvência de uma seguradora/ressegu-
radora se esta não tiver um PL maior ou igual a um determinado valor 
mínimo que absorva as perdas (em excesso às perdas esperadas), caso 
essas se materializem.

Esse requisito de capital nos leva ao conceito de VaR (Value-at-Risk), 
medida de perda máxima que um determinado agente pode sofrer num 
dado intervalo de tempo, com um determinado nível de significância53.

O uso do VaR como medida de risco por bancos e seguradoras tem sido 
objeto de desenvolvimento ao longo das últimas décadas, correspondendo 
à aplicação, nesses ramos de negócio, da evolução da teoria financeira.

52  Lembrando o que já observamos sobre o comprometimento da affordability dos seguros quando da aplicação desses mitigan-
tes, pelas seguradoras e resseguradoras.

53 As decisões estratégicas de seguradoras, resseguradoras e bancos quanto à gestão de riscos e dimensionamento de requisitos 
de capital se enquadram numa moldura conceitual e ferramentas de escopo mais amplo, denominada ERM – Enterprise Risk 
Management [GC Capital Ideas (2009)]: “[...] Prior to the recent turbulence in the financial markets, insurers and reinsurers 
were increasing their use of Enterprise Risk Management (ERM) to make risk and capital management decisions. While this 
was driven in part by rating agencies and regulators, many carriers began to recognize the value of metric-based frameworks 
and capital models in evaluating their portfolios [...] As the financial crisis continues to unfold – and explanations are offered 
– it is clear that more robust enterprise-wide risk management will be the result. Many industry participants and observers 
anticipate that regulatory and rating agency scrutiny will accelerate at an unprecedented rate. Further, insurer and reinsurer 
shareholders and Boards of Directors are likely to demand that risk be measured and managed as it relates directly to capital 
on an enterprise-wide basis, particularly as an integral part of the corporate governance process. Advancing the ERM dialogue 
can help insurers make value-accretive decisions through the improved deployment of capital. A thorough understanding of 
the basic concepts of enterprise-wide risk is fundamental to the implementation of ERM disciplines, establishing risk man-
agement parameters, and integrating this knowledge into the process of making strategic business decisions. As a result, 
insurance and reinsurance firms will not only be better prepared to respond to the internal and external questions relating to 
risk and capital, but (perhaps more importantly), they could benefit by establishing hedging or reinsurance strategies to drive 
capital efficiencies and maximize stable risk-adjusted returns [...]”.
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Abstraindo as limitações do VaR (ex: não subaditividade, imperfeição 
na cauda, etc.) e a existência de medidas mais consistentes (como o T-
VaR), em essência este define uma medida da tolerância ao risco de uma 
seguradora/resseguradora para subscrever e reter riscos. A probabilidade 
de insolvência corresponderá ao nível de significância estabelecido para o 
VaR (ou para o T-VaR). 

Mais rigorosamente, são as seguintes as definições dessas duas me-
didas de tolerância ao risco54:

-  vaR (Value-at-Risk): maior valor da perda a ser incorrida em dado 
período de tempo (tipicamente, um ano), com uma determinada pro-
babilidade (que equivale a um nível de significância correspondente à 
tolerância ao risco de um agente econômico);

-  T-var (Tail Risk)55: média ponderada das perdas possíveis de ocor-
rência além do nível de significância, ou seja, perdas superiores ao 
VaR, concentradas na cauda da distribuição de perdas.

Esquematicamente, os Gráficos 5 e 6, abaixo, exemplificam, numa 
distribuição assimétrica hipotética de perdas (como aquelas referentes 
aos riscos ambientais), as relações entre PMR, PDM, EER, Perdas Espera-
das, Perdas Não Esperadas e VaR:

54 Sobre as propriedades exigidas para uma medida coerente de risco, cf. Tasche, D. (2005). Risk contributions in an asymptotic 
multi-factor framework. Workshop “Concentration risk in credit portfolios”.

55  Também denominado C-VaR (Conditional VaR) ou ES (Expected Shortfall). Diz-se que o T-VaR é uma medida coerente de risco. 
[Lachowicz, P. (2016)]. Conditional Value-at-Risk in the Normal and Student t Linear VaR Model: “[...] Conditional Value-at-
Risk (CVaR), also referred to as the Expected Shortfall (ES) or the Expected Tail Loss (ETL), has an interpretation of the expected 
loss (in present value terms) given that the loss exceeds the VaR. For many risk analysts, CVaR makes more sense: if VaR is 
a “magical” threshold, the CVaR provides us with more intuitive expectation of how much we will lose if the asset drops in 
trading (over next hh days) below a pre-calculated VaR. The underlying model for VaR is directly linked to the daily return 
distribution for the asset (or portfolio) by the best fit[...]”.

GRÁFICo 5 
Perdas Esperadas, Não Esperadas e vaR

Fonte: BCBS (2005)
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Em termos de formulação matemática, simplificadamente, por verifi-
cação simples dos Gráficos 5 e 6, temos:

Capital = vaR – PE.

Essa relação é de particular importância para o entendimento do gap 
de cobertura do mercado segurador e ressegurador no que refere aos ris-
cos ambientais.

Como vimos, a inobservância das propriedades básicas para o funcio-
namento da atividade de seguros, tanto do ponto de vista da affordability 
para os agentes avessos ao risco (que buscam a cobertura/transferência  
dos riscos); como na perspectiva dos agentes com tolerância para os mes-
mos (seguradores e resseguradores), acarreta uma falha de mercado, a 
ser ocupada (ex ante) por veículos privados e/ou públicos de provisão de 
seguros; ou pelo rateio dos custos dos desastres ambientais por toda a 
sociedade (ex post, pela via de reparações suportadas pelas instâncias de 
governo, com recursos públicos).

Mas qual seria a relação entre os parâmetros apresentados no Gráfico 
5 e essa configuração de imperfeição de mercado segurador e ressegu-
rador no endereçamento dos riscos associados aos desastres ambientais?

A relação está, como enunciamos na seção 1, no requisito de capital. 
A tipologia dos riscos ambientais requer, como vimos naquela seção, a for-
mação de uma camada de capital para fazer face a perdas ditas não espe-
radas, de natureza sistêmica, associadas à impossibilidade de diversificação.

Essa camada de capital (patrimônio líquido), quando confrontada 
com a ponderação ao risco das exposições objeto da cobertura de se-
guros, deverá, como vimos, ser suficiente para, num dado nível de tole-
rância a riscos (correspondente a um determinado nível de significância), 
assegurar a solvência intertemporal do provedor de seguros56.

GRÁFICo 6 
Perdas Esperadas, Não Esperadas e vaR

Fonte: BCBS (2005)

56 De forma esquemática, pode-se dizer que uma medida objetiva da tolerância a riscos de uma seguradora/resseguradora está 
relacionada à suficiência de seu PL em relação ao requisito de capital necessário à retenção de uma determinada exposição a 
riscos.
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A relação entre a camada de capital e a volatilidade e incerteza da 
distribuição de perdas tem uma natureza essencial mesmo quando são 
consideradas as diversas possibilidades, contínuas e discretas, com que 
tais funções podem se apresentar.

A discussão das variadas distribuições que permitem a modelagem 
das perdas associadas à materialização dos riscos ambientais não é objeto 
do presente capítulo.

Mas é possível, dentro dessa diversidade, estabelecer uma relação 
de essência em que, tipicamente, a calibração do nível de confiança (o 
simétrico do nível de significância) associado a uma determinada tolerân-
cia a riscos estará relacionada à volatilidade (ou, simplificadamente, a um 
número de desvios-padrão) das perdas em torno de seu valor esperado. 

Esquematicamente, vale a seguinte formulação geral:

K = f (PMR, PdM, EER) @ I.l

Onde PMR, PDM, EER foram definidos anteriormente, nesta seção 
e I.L. corresponde ao Intervalo de Confiança correspondente ao nível de 
tolerância ao risco arbitrado. 

A probabilidade de insolvência é dada por 100% - I.L. e corresponde 
ao nível de significância arbitrado.

Alternativamente, temos que:

vaR@I.l. = f(PMR, PdM, EER)  e  vaR = PE + PNE

Essa estrutura conceitual representa, sinteticamente, o cerne das 
abordagens de solvência constitutivas das referências nacional e interna-
cional de regulação nas atividades bancária e de seguros/resseguros.

O cálculo, seja de requisitos mínimos de capital regulatório (Mini-
mum Capital Requirement – MCR; e Solvency Capital Requirement – SCR) 
estará associado a um intervalo de confiança (tipicamente, de 99,5%, na 
regulação de seguros, e de 99,9%, na regulação bancária (Basiléia), aos 
quais corresponderão, por complemento em relação a 100%, probabili-
dades máximas de insolvência (ou ruína) do subscritor de riscos57.

57 EIOPA The SolvencyIIDirective(Directive2009/138/EC)was adopted in November  2009, and amended by Directive 2014/51/
EU of the European Parliament and of  the Council of 16 April 2014 (the socalled “Omnibus II Directive”).On 10 Octo-
ber 2014, the European Commission (EC) adopted the Delegated Regulation (DelegatedRegulation(EU)2015/35)contain-
ing implementing rules  for Solvency II. The Delegated Regulation was published in the Official Journal on  17 January 2015. 
In February 2015, EIOPA published the first set of Solvency II Guidelines in all the  EU official languages. 1 January 2016–
Application of the Solvency II regime;MidApril2016First  prudential reporting by undertakings under Solvency II  with refer-
ence to the first day of application (for undertakings with financial year  end on 31 December).
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O estado da arte da referência internacional da evolução regulatória 
da matéria no setor de seguros e resseguros é bem representado pela 
Diretiva 2009/138/EC, que estabelece os requisitos e os prazos de ade-
quação aos requisitos58,59. 

 No Brasil, a Resolução CNSP 321/ 2015 estabelece os requisitos de 
adequação regulatória quanto ao MCR e ao SCR, considerando, dentre 
outros, os riscos de mercado, de subscrição, operacional, de liquidez e de 
crédito60. 

A Figura 1, abaixo, ilustra o balanço de ativos e passivos voltado à 
solvência dos agentes (re)seguradores à luz da plataforma regulatória de 
Solvency II.

Figura 1
 O Balanço de Solvency II

58 http://www.gccapitalideas.com/2016/09/12/solvency-ii-greater-risk-driven-management/ “[...] On January 1, 2016, the Sol-
vency II regulatory regime took effect. Some celebrated; others were weary from the months and years of preparation. But, to 
borrow a turn of phrase from Winston Churchill, this is not the end of Solvency II, it is not even the beginning of the end, but 
it is the end of the beginning. The impact of Solvency II goes well beyond its strict regulatory assessment. Solvency II creates an 
environment for greater risk-driven management of the (re)insurance companies doing business in and with Europe.While the 
solvency capital requirement (SCR) and minimum capital requirement are the thresholds used by regulators to trigger action 
on specific entities, the solvency ratio (own funds over SCR) is fast becoming an important metric for comparing companies.
Today, many companies publish their solvency ratios without being required to do so, and some others actually specify target 
solvency ratio ranges as part of their risk appetite and financial targets [...]”.

59 Prudential. Solvency II Update. “[...] Solvency II is framed to demonstrate ability to withstand severe stress. Solvency II uses a 
market consistent approach, where the Solvency Capital Requirement (SCR) measures the potential reduction in the value of 
Own Funds over 1 year, in an adverse 1/200 year event, taking into account all quantifiable risks (Intervalo de Confiança de 
99,5%)[...]”

60 O CMR é estabelecido, na Resolução CNSP 321/2015 entre 25% e 75% do SCR e o SCR é definido no intervalor de confiança 
de 99,5%.

Fonte: Solvency II Update – KPMG (2016)
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Tanto a regulação internacional, como a regulação nacional dispõem 
sobre uma modelagem padrão para o cálculo dos requisitos de capital, 
como, também, a possiblidade, mediante a validação pelas instâncias de 
regulação, da adoção de modelos internos61.

O estabelecimento de um cálculo padronizado de requisitos mínimos 
de capital, pelo regulador, está associado a um nível conservador derivado 
de observância de solvência sistêmica, sem prejuízo de que seguradores e 
resseguradores, em analogia ao verificado na regulação bancária nacional 
(BACEN) e internacional (BCBS), possam validar estimativas menos con-
servadoras, baseadas em modelos internos. 

Figura 2
Solvency Ratios no Mercado Internacional

Veremos, na seção seguinte, que a distinção entre capital regulatório 
e econômico tem implicações diretas sobre o cálculo do retorno ajustado 
ao risco das seguradoras e resseguradoras (o RAROC) e, consequente-
mente, sobre a configuração de suas estratégias de retenção e de cessão 
de riscos62. 

Fonte: Solvency II Update – KPMG (2016)

61 Em princípio, requisitos padronizados (Standard) de capital são, conservadoramente fixados, pelo regulador, em níveis mais 
elevados do que os requisitos derivados de modelos internos (que têm um custo frequentemente elevado de desenvolvimen-
to). Essa mesma distinção é, em essência, a que diferencia os conceitos de capital regulatório (i.e., aquele dimensionado para 
atendimento dos requisitos regulatórios de solvência sistêmica); e de capital econômico (i.e., aquele calculado individualmente 
por bancos e seguradoras/resseguradoras visando à otimização de sua estratégia de RAROC, conjugando o trade-off retorno 
e solvência).

62 Ver nota de rodapé #44.
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Ainda, também nacional e internacionalmente, a não observância de 
requisitos mínimos, no tempo, prevê a deflagração de ações de controle, 
enquadramento e retificação de insuficiência de capital que, no limite, 
podem implicar a intervenção e mesmo a liquidação dos provedores de 
seguros e de resseguros63.

As agências de classificação de risco de seguradoras e ressegurado-
ras, a exemplo da AmBest, têm revisado as suas metodologias de análise 
na linha de progressiva convergência entre ratings e solvência, no sentido 
de que aqueles reflitam, de forma mais objetiva, probabilidades de insol-
vência associadas a um cálculo estocástico (baseado em componentes 
básicos de riscos a exemplo de PMR, PDM, EER e suas correlações) da 
suficiência de capital para a cobertura dos riscos de uma determinada 
carteira de exposições.

Exemplificadamente, se considerarmos o complemento do intervalo 
de confiança (ou nível de significância) do VaR, um determinado rating 
(AAA, AA, A, etc.) corresponderá, com base numa série histórica de pro-
babilidades de insolvência constante de uma base de dados, a uma deter-
minada probabilidade de solvência64.

Um nível de significância de 1% corresponderá, hipoteticamente, a 
uma probabilidade de insolvência de mesmo percentual e a um rating, 
por exemplo, AA, enquanto um nível de significância de 5% correspon-
derá a um rating A.

Uma vez que, na perspectiva dos agentes econômicos avessos ao ris-
co, que procuram cedê-los para agentes econômicos, como seguradoras 

63 É o caso do limite mínimo regulatório para o capital (MCR) na referência Solvency 2/EIOPA. Nessa mesma linha, a Resolução 
CNSP 321/2015 estabelece que a inobservância de requisitos mínimos de capital enseja a intervenção do regulador e, no 
limite, pode ensejar a liquidação. CR e PRS, na citação correspondem a Capital de Risco e Plano de Recuperação de Solvência, 
respectivamente: “[...] As supervisionadas deverão apresentar mensalmente, quando do fechamento dos balancetes mensais, 
PLA igual ou superior ao CMR e liquidez em relação ao CR. 

  Art. 67. Na hipótese de insuficiência de PLA em relação ao CMR de até 50% (cinquenta por cento) ou de insuficiência de 
liquidez em relação ao CR, a supervisionada deverá apresentar PRS, na forma disposta neste Capítulo, propondo plano de 
ação que vise à recomposição da situação de solvência. 

  § 1.º O PRS somente será requerido se for apurada insuficiência por 3 (três) meses consecutivos ou, especificamente, nos 
meses de junho e dezembro. 

  § 2.º O agravamento da insuficiência de PLA para os patamares previstos nos artigos 68 e 69 deixará as supervisionadas 
sujeitas a regime especial, nos termos da legislação vigente. Art. 68. As supervisionadas estarão sujeitas ao regime especial de 
direção-fiscal, conforme dispõe a legislação vigente, quando a insuficiência de PLA, em relação ao CMR, for maior que 50% 
(cinquenta por cento) e menor ou igual a 70% (setenta por cento). [...]”

64 Sobre a AMBest, BCAR (Best Capital Adequacy Model) e modelos estocásticos de capital no setor de seguros, cf. http://www.
gccapitalideas.com/2016/10/23/am-best%E2%80%99s-more-transparent-ratings-criteria-provide-benefits-to-insurers-tha-
t-proactively-%E2%80%9Cown-their-ratings%E2%80%9D/
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e resseguradoras, com tolerância para os mesmos, a troca do risco pela 
cobertura de seguros objetiva à redução da exposição ao risco, aqueles 
estarão particularmente atentos à classificação de risco de seguradores 
e resseguradores e, logo, a uma medida objetiva do padrão de solvência 
dos provedores de seguros, a exemplo dos requisitos regulatórios e eco-
nômicos de capital mínimo.65

Finalmente e não menos importante, é relevante destacar o avanço, 
especialmente nas últimas duas décadas, da tecnologia de modelagem 
de riscos de catástrofes66.

De uma abordagem eminentemente qualitativa, até os anos 90, o 
conhecimento e a aplicação, a partir dos anos 2000, de ferramentas com-
putacionais, a par da evolução das tecnologias de coleta e extração de 
dados e informações quanto aos riscos ambientais, permitiu o desenvol-
vimento de modelos de estimação de perdas para eventos contingentes 
de risco bastante robustos tecnicamente67,68. 

65  No caso das seguradoras, estas, da mesma forma, na cessão de risco que fazem para as resseguradoras, observarão a classi-
ficação de risco (e solvência) daquelas, de forma a que haja benefício líquido em termos de exigência de capital; da mesma 
forma que as resseguradoras, nas operações de retrocessão, terão que considerar o risco de crédito (e solvência) das segura-
doras na ponta cessionária do risco.

66 Muir-Wood, R. (2009). “[...] Before the early 1990s insurers and reinsurers would: (i) Use the concept of the “probable 
maximum lossα PML; (ii) Employ (recent) historical scenarios for looking at “expected lossesα; (iii) Measure their aggregate 
accumulations in zones. Catastrophe Modelling: (i) Replaced the PML with the exceedance probability EP curve; (ii) Rec-
ognised that the next catastrophe will not be a repeat of a historical catastrophe; (iii) Recognised that aggregates can only 
be managed probabilistically; and (iv) Emerged through the 1990s to become mainstream for how insurers and reinsurers 
managed catastrophe risk[...] Cannot identify where best to invest in risk reduction, without first understanding the peaks in 
the „landscapeα of risk. Cannot identify the best value for money in risk reduction (adaptation) without exploring alternative 
mitigative options. Disaster Risk reduction may also have an insurance component to spread risk – example of the Caribbean 
Catastrophe Risk Insurance Facility; Commercial Cat models are expanding beyond the developed world; Open Source Cat 
models coming online – in particular for EQ; New models for drought, heatwave. The future of disaster risk reduction will be 
probabilistic! [...]”

67 http://www.gccapitalideas.com/2016/09/22/increasing-confidence-and-transparency-in-your-catastrophe-risk-decisions-part-i/. 
“[...] Catastrophe models have evolved significantly since they were first introduced in the 1980s. They now cover most natural 
and some man-made perils in countries around the globe, both in developed insurance markets and emerging markets. The 
proliferation of data sources and improvement in risk-defining exposure data reporting and an understanding of the underly-
ing science and physical processes has enabled the creation of more sophisticated and detailed models. Their ubiquitous use 
throughout the industry has led to a greater dependence on catastrophe models for risk selection and management decisions. It 
follows then that there is a greater need for everyone from analysts, underwriters and risk managers to members of the C-suite, 
to understand the models - both for what they do well and where improvements could be realized [...]”.

68 Kumar, D. (2012). “[...] In 1800s, residential insurers covering fire risk used pins on a wall-hung map to visualize concentra-
tions of exposure: the practice ended in 1960s . Computer-based probabilistic catastrophe risk modeling started in the late 
1980s . Wide acceptance of Nat Cat models by re/insurance companies after unprecedented    losses resulting from hurricane 
Andrew in 1992. Three major Nat Cat Modeling Companies: RMS, Air Worldwide e EQECAT [...]”.
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A Figura 3, abaixo, ilustra a evolução do conhecimento técnico internacio-
nal, desde os anos 90, na modelagem de riscos de catástrofes ambientais:

Figura 3
Evolução dos Modelos de Catástrofe 

Tais modelos são, essencialmente, baseados na mesma lógica estatís-
tica que permeia o cálculo do capital, sendo dados e informações traduzi-
dos e termos de vulnerabilidades, probabilidades de ocorrência, impacto 
e perdas, inclusive quanto à sua volatilidade e correlação, quando de sua 
materialização69.

As Figuras 4 e 5, a seguir, destacam algumas características diferenciado-
ras do racional presente nos modelos de catástrofe.

Fonte: Swiss RE. Natural Catastrophes – The Swiss RE Approach. April, 2014.

69  Guy Carpenter (2015): “[...] Catastrophe Modeling: the insurance industry relies to a large extent on catastrophe models to 
manage catastrophe risk. regulators and rating agencies recognize this fact by asking companies to justify their modeling 
approach [...] the underlying objective of such rules is to encourage companies to have a robust and consistent process to use 
modeling tools responsibly [...] this often entails: understanding the models and their uncertainty; validating the tools they 
adopt and invalidating the ones they choose not to adopt; Justifying any adjustments and variations made to commercially 
available models [...].”

FIGURA 4
Elementos Básicos da 

Modelagem de Catástrofes

Fonte: Swiss RE. Natural Catastrophes – The Swiss RE Approach. April, 2014
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Tais elementos analíticos são sintetizados em curvas conhecidas como 
Exceedance Loss Curves (também denominadas Loss Frequency Curves).

A Figura 6, abaixo, ilustra uma curva de Exceedance Probability/Loss Fre-
quency, genérica:

FIGURA 5
vantagens dos Modelos de Catástrofes

Fonte: Morrison, D. (2012).

FIGURA 6
loss Frequency Curve

Fonte: Kumar, D. (2012).
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A Figura 7, a seguir, destaca os principais fundamentos em que se baseia 
a modelagem probabilística dos riscos de catástrofe:

FIGURA 7
Fundamentos da Modelagem Estocástica

Fonte: Kumar, D. (2012).

As curvas de Loss Frequency, com base em eventos similares cons-
tantes de uma base geográfica e temporalmente extensa de dados para 
um determinado risco, a exemplo de um furacão e uma enchente, numa 
dada região com determinada densidade populacional e padrão constru-
tivo, permitem o fornecimento de perdas máximas estimadas, com uma 
dada probabilidade, no caso da ocorrência de um evento de risco70.

Não menos relevante, os parâmetros de risco extraíveis dessas cur-
vas são, como pode ser inferido, proxies para os componentes básicos 
de risco (PMR, PDM e EER) da equação do VaR e de seu correspondente 
requisito de capital regulatório e econômico.

Tais parâmetros básicos serão também, tipicamente, utilizados por 
resseguradores na provisão de cobertura a seguradoras, na cessão não 
proporcional de grandes riscos via Excess of Loss (XoL)71.

Na seção 3, a seguir, abordaremos como seguradoras e ressegurado-
ras, com base na estrutura conceitual aqui apresentada, aplicam estraté-
gias clássicas de retenção e de compartilhamento de riscos, adaptando-as 
às exigências específicas dos grandes riscos.

70 Excelentes referências para a evolução e estado da arte dos modelos de estimação de riscos de catástrofes podem ser encon-
tradas em Muir-Wod, R. (2009), Swiss RE (2014),  Morrison, D. (2012) e Kumar, D. (2012).

71 Também conhecida como XL e, especificamente para riscos catastróficos, como Cat XL.
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Das seções anteriores extraímos que os riscos ambientais demandam, 
para a sua subscrição e retenção por seguradoras e resseguradas, a obser-
vância de propriedades que os diferenciam dos riscos ordinários, sendo a 
variável crítica da equação a adoção de estratégias de sustentabilidade da 
solvência sujeitas a uma forte restrição de requisito de capital.

Uma primeira decorrência dessa função-objetivo e de sua restrição 
é que o binômio (em verdade, um trade-off, como vimos) affordability 
e insurability poderá não se aplicar, do que decorre a potencialização de 
uma falha de mercado nesse segmento de mercado. 

Vimos que a falha pode ser coberta por produtos de seguro ofere-
cidos por veículos públicos e/ou por meio de soluções desenhadas pelo 
mercado de capitais não (re)segurador. 

E que o excedente de cobertura em relação ao total de perdas segu-
ráveis é absorvido, ex post catástrofes, pela sociedade, por intermédio do 
Estado.

Uma primeira decorrência da falha de mercado é a existência de Ris-
cos Não Seguráveis (RNS) e de Riscos Não Gerenciáveis (RNG).

Os RNS, de forma genérica, se referem a riscos que seriam tipica-
mente atribuíveis ao mercado segurador e ressegurador, como camada 
de absorção de riscos para os quais agentes econômicos avessos ao risco 
demandam transferência (i.e., cessão do risco para os agentes econômi-
cos a ele tolerantes, a exemplo de seguradoras e resseguradoras, como 
também discutimos). 

Os riscos ambientais se inserem no subconjunto de grandes riscos 
que, como abordamos no seção 1, violam as propriedades de segurabi-
lidade típicas dos riscos ordinários, do que resulta que esse subconjunto 
exemplifica de maneira objetiva a existência de RNS. 

São os riscos declináveis (exclusões de cobertura) associados, em essên-
cia, à restrição de capital relacionada à restrição de aplicabilidade da LGN.

Os RNS se materializam, por exemplo, numa obra de engenharia, 
pelos acréscimos ao CAPEX devidos a riscos incorridos durante a fase de 
pre-completion, para os quais não há cobertura oferecida pelas segura-
doras em geral, em condições de mercado, por falta de apetite e /ou de 
capacidade/intolerância ao risco.

3. Estratégias de Retenção e de Transferência de Riscos em seguros e
 Resseguros à luz dos Riscos Ambientais
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Já os RNG são riscos que, tipicamente, se excluem da esfera de cober-
tura do mercado segurador, sendo, por definição, atribuíveis a instâncias 
de Estado, principalmente no que diz respeito à indenização de perdas 
e reequilíbrio econômico financeiro de contratos celebrados entre entes 
privados com o poder concedente público, pela materialização de riscos 
ensejados, por este último, de sua responsabilidade, portanto.

Por exemplo, projetos de investimento em infraestrutura incorrem 
em Riscos Não Gerenciáveis (RNG), que representam incrementos de va-
lores de investimentos (CAPEX) e/ou atrasos de projetos incorridos em 
uma determinada obra, decorrentes de caso fortuito ou força maior (por 
exemplo, pelo atraso na emissão, por órgão público, de licenças ambien-
tais e de construção). Ou em decorrência de um desastre natural.

Tais riscos são tipicamente atribuíveis, nos contratos de concessão, 
ao poder concedente, sendo ensejadores de pleitos de reequilíbrio eco-
nômico-financeiro. 

Os riscos não gerenciáveis podem ser modelados (por analogia, como 
veremos no caso dos Cat Bonds) como uma emulação de metodologia de 
risco de crédito, mas tendo, alternativamente, como fato gerador, a ocor-
rência de riscos políticos/regulatórios (força maior) e de fatos da natureza 
que afetem o cumprimento das obrigações contratuais dos contratos de 
concessão na fase de pre-completion (i.e., antes da entrada em operação). 

Esta abordagem está fundamentada na premissa de que os riscos 
não gerenciáveis capturam o risco regulatório setorial.  

Mas quais seriam as estratégias e ferramentas empregadas pelo mer-
cado segurador e ressegurador para reter riscos ambientais e que, já sa-
bemos, não dão conta de sua absorção completa pelo setor, uma vez 
que já antecipamos, com base no arcabouço conceitual e na evidência 
empírica das estatísticas, a existência de uma falha de mercado, medida 
pelo gap de proteção dos riscos ambientais?

Não é objetivo do presente capítulo a discussão exaustiva das es-
tratégias clássicas de compartilhamento de risco no mercado segurador, 
mas brevemente, serão discutidas possibilidades tipicamente empre-
gadas com base na experiência internacional do mercado em séculos 
dessa atividade, visando a contextualizar a sua aplicabilidade aos riscos 
ambientais72.

72 Para uma revisão exaustiva das modalidades mais comuns de seguros, cosseguros e resseguros, ver Munich RE (2010) e Fun-
dación Mapfre (2013).
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Primeiramente há que se fazer a distinção entre estruturas de cober-
tura em que há compartilhamento “horizontal” do risco (a exemplo dos 
cosseguros, em que os retentores de risco estão expostos pari passu a um 
terceiro, ou seja, sem senioridade ou subordinação), daquelas estruturas 
“verticais”, a exemplo dos resseguros (em que uma seguradora está ex-
posta ao risco de uma resseguradora e, esta, ao risco de um terceiro).

Em segundo lugar, é necessária a distinção entre estruturas propor-
cionais de compartilhamento/transferência de risco, daquelas não pro-
porcionais.

Pode-se dizer que, tipicamente, os riscos ambientais, naquilo em que 
o mercado segurador e ressegurador tenha apetite e capacidade (tolerân-
cia) para retê-los (ou seja, no limite inferior da falha de mercado dado pela 
conformação imperfeita às propriedades de affordability e insurability dos 
riscos ordinários) são absorvidos pelos resseguros, segundo estruturas não 
proporcionais, sendo a mais comum a modalidade Excess of Loss (XoL).

Mas como, primeiramente, funciona uma estrutura proporcional de 
compartilhamento de riscos?

Nesse tipo de modalidade, o cessionário (por exemplo, uma ressegu-
radora) dos riscos cedidos por um determinado agente econômico (uma 
seguradora) absorve a responsabilidade pela cobertura de um determina-
do risco proporcionalmente aos prêmios que lhe foram cedidos.

Tal é o caso, tipicamente, em operações de cosseguro e de resseguro 
nos ramos de riscos ordinários.

A diferença do cosseguro para o resseguro é que, no primeiro caso, 
dois ou mais agentes econômicos (seguradores) compartilham um deter-
minado risco, a uma proporção pré-determinada, em igualdade de con-
dições em relação a esse risco (i.e., sem senioridade ou subordinação), 
considerada a proporção.

No caso do resseguro, um agente econômico (seguradora), cede o 
risco a um outro agente econômico (o ressegurador) de forma a que, re-
lativamente à parte cedida, o segurador passa a estar sujeito ao risco (de 
crédito) da resseguradora73. 

Ou seja, no cosseguro, o cedente original do risco está exposto so-
mente ao risco inicialmente subscrito, agora em menor proporção. 

73 Na composição de seu capital econômico e regulatório, a seguradora, com o resseguro, estará reduzindo a parcela de capital 
associada ao risco de subscrição que foi cedido; e deverá contemplar capital correspondente ao risco de crédito, por estar 
exposta à resseguradora, na parcela cedida do risco.
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No resseguro, o cedente original do risco está exposto a dois ambien-
tes de risco distintos, quais sejam, o do risco inicialmente subscrito (na 
parcela do mesmo que foi retida); e o da resseguradora (no complemento 
que foi cedido). 

Nos riscos ordinários, os contratos de cosseguro e de resseguro se-
rão tipicamente firmados de forma proporcional, sendo que a escolha de 
uma modalidade ou outra para a cessão de risco função, essencialmente, 
do apetite e capacidade (tolerância) de retenção de riscos inicialmente 
pelos cosseguradores, que, sabemos, estará relacionada à intensidade re-
querida de capital para a subscrição74.

Na perspectiva puramente calcada na avaliação de risco e de requi-
sitos de capital, os cosseguros corresponderiam a uma escolha menos 
intensiva em capital, pelo que, em se tratando de grandes riscos, a via-
bilidade de se estruturar um pacote cosseguros passa a ser função da 
capacidade de mobilização de tantos agentes econômicos quantos forem 
necessários para o fracionamento de uma retenção de riscos em linha 
com a capacidade de absorção (ou capital) do mercado.

O esgotamento da disponibilidade no mercado segurador, num dado 
momento e região, para oferecer capacidade de retenção mediante es-
truturas proporcionais de cessão de risco, considerando a natureza dos 
riscos que se objetiva segurar (i.e., riscos ordinários ou grandes riscos), 
orienta a decisão estratégica da escolha da modalidade rumo a desenhos 
que comportam maior intensidade (e capacidade de retenção de riscos) 
de requisitos de capital. 

O resseguro tem sido, historicamente, essa etapa subsequente na 
cadeia decisória. Para os riscos ordinários, as soluções de resseguros man-
têm a tipicidade proporcional.

Já nos grandes riscos, a estrutura mais típica é a de Excess of Loss 
(XoL ou Cat XL, no caso específico de riscos catastróficos).

O XoL é um contrato do tipo não proporcional entre um segurador 
e um ressegurador75 em que, para um determinado risco em que não 
se aplica a LGN (ou seja, onde estão presentes elementos significativos 

74  Estamos nos restringindo aqui aos aspectos puramente associados ao risco na definição da estratégia de contratação da 
proteção. Obviamente, tais decisões estratégicas também são (e muito) determinadas por questões de ordem comercial e 
institucional no mercado segurador.

75 Tipicamente, nos riscos ordinários, um contrato entre segurador e ressegurador é automático (um Treaty), compreendendo 
uma determinada carteira e não havendo possibilidade de recusa de indenização, pelo prazo de validade. Já no caso de gran-
des riscos, como os ambientais, os contratos são ditos do tipo Facultativo, ou seja, são contratos ad hoc, para a cobertura de 
um determinado risco individual. Cf. Munich RE (2010) e Fondación Mapfre (2013).
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de riscos de concentração e, logo, de perdas extremas), é pré-definido 
um “ponto de corte” (denominado attachment point) a partir do qual 
termina a responsabilidade do segurador e se inicia a responsabilidade da 
resseguradora quanto a um determinado risco76.

Figura 8
Estrutura de um Xol

               Fonte: Morrison, D. (2012).

Assim, diz-se que um determinado agente (por exemplo, uma resse-
guradora) absorverá x$ em excesso a y$, ou seja, até o limite de perdas 
dado por y$ o cedente de risco absorverá as perdas, ficando x$ acima de 
y$ por conta do cessionário (por exemplo, uma resseguradora).

Com base nas características acima enunciadas, o leitor já terá imagi-
nado que um dos riscos tipicamente endereçados por estruturas XoL são 
os riscos ambientais. Inferência correta: os riscos ambientais se enqua-
dram no perfil desse desenho.

Como vimos na seção 2, esse ponto de corte estará diretamente re-
lacionado a uma distribuição de perdas (Loss Frequency ou Exceedance 
Curve), obtida a partir de um modelo de catástrofe.

Essa curva permite determinar os percentuais de perda associados a 
uma distribuição cumulativa de probabilidades.

76  Um contrato XoL, embora possa ser do tipo automático (um Treaty, na terminologia dos resseguros), será comumente estru-
turado, no caso dos riscos ambientais, em função do perfil dos riscos e requisitos de capital, na modalidade Facultativa (i.e., 
caso a caso).
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Na negociação de um Facultativo XoL para um determinado risco am-
biental que se objetiva cobrir, uma seguradora e uma resseguradora (ou, o 
que é também comum nos grandes riscos, um consórcio de seguradoras e 
resseguradoras, cada participante escolhendo uma camada – um layer – da 
estrutura) determinarão, com base na natureza dos riscos, na intensidade 
total de capital requerida e na capacidade de retenção (capital e tolerância) 
de cada participante da estrutura, a fatia de risco atribuí vel a cada um.

A definição do risco a ser retido por cada participante será, essen-
cialmente, de um par, dada pela probabilidade cumulativa e pela perda 
associada a cada patamar de probabilidade.

Vale registrar que a lógica de uma estrutura de XoL é fortemente 
similar à do VaR, cada attachment point de perdas podendo ser interpre-
tado como correspondente a um nível de significância.

Como a (in)tolerância a risco, nos riscos com as propriedades dos am-
bientais, está associada à intensidade de capital requerida para a absor-
ção de perdas de grande valor e baixa probabilidade, tipicamente, a níveis 
maiores de attachment point (ou seja, de perdas, em valor) corresponde-
rão  probabilidades na cauda da distribuição de perdas, do que resultam 
algumas inferências lógicas quanto à racionalidade de um programa de 
resseguros construído com uma estrutura de XoL. Vejamos.

Numa curva de Loss Frequency, a área sob a curva situada até a perda 
esperada (PE) mais a tolerância a risco do segurador (dada por um núme-
ro de desvios-padrão em relação à PE), representa o valor do prêmio de 
risco retido pelo cedente de risco. 

A área compreendida entre o limite de retenção do segurador e a 
tolerância ao risco do cessionário (o ressegurador), que será demarca-
da pelo nível de significância do VaR, pode ser u]ma medida do volume 
de prêmios cedidos ao ressegurador, que absorveu a camada de perdas 
acima do nível de tolerância do segurador. Matematicamente, as áreas 
correspondem à integral das curvas.

Fonte: Muir-Wood (2009)
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A eficácia de uma estrutura (também denominada um programa) de 
resseguro para grandes riscos baseado na modalidade XoL é ainda maior ao 
se observar que, tipicamente, a absorção do risco (a sua retenção) será reali-
zada através de um consórcio de resseguradoras, cada uma escolhendo uma 
camada de retenção de riscos compatível com a sua capacidade (capital).

Assim, pelo mecanismo de fatiamento, em camadas, do risco, a res-
trição de capital associada ao não atendimento das propriedades básicas 
dos riscos ordinários é contornada.

Como sabemos, não se aplica, para os grandes riscos, o benefício de 
diversificação, face à prevalência do risco de concentração (i.e., exposição 
a riscos de valor elevado e/ou a pequenos riscos correlacionados) – o que 
viabilizaria a retenção de riscos elevados por poucos seguradores.

Ainda, uma cessão proporcional desses riscos não é eficaz, econo-
micamente, para os cedentes, em vista da baixa frequência dos eventos, 
do que resulta a maior racionalidade da transferência se dar de forma 
desproporcional.

Caso a cessão tivesse como attachment point um nível de probabili-
dade muito baixo, significa que a cedente seguradora estaria, provavel-
mente, transferindo receita para a cessionária resseguradora além de um 
cálculo razoável de perdas. 

O cessionário teria receitas com prêmios de risco além do que seria 
razoável pela natureza dos riscos ambientais, se apropriando de um exce-
dente entre prêmios (frequentes) e indenizações (infrequentes).

Dito de outra forma, nos seguros de riscos ordinários, a utilização da 
Perda Esperada é um critério eficaz de repartição de riscos em função da 
baixa dispersão das perdas em torno da média. 

A cessão proporcional de riscos implica não haver assimetria entre 
retenção e capital quando se comparam cosseguradores ou seguradores 
e resseguradores.

A assimetria das perdas, na distribuição das mesmas nos grandes 
riscos, implica que um rateio não proporcional dos mesmos é economica-
mente mais justo, as camadas de maior frequência e menor valor sendo 
absorvidas pelo segurador.

Ou seja, a estrutura de um programa de resseguros em XoL define 
um subconjunto dos grandes riscos, nessa camada da distribuição (i.e., 
maior probabilidade e menor impacto), com propriedades mais próximas 
às dos riscos ordinários. 
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Os riscos, nesse caso, são absorvidos precipuamente contra a reten-
ção de prêmios, como nos riscos ordinários.

Já as camadas de menor frequência e maior impacto são transferidas 
para os agentes econômicos com maior dotação de capital (i.e., tipica-
mente, os resseguradores).

Mas o que determina, em primeiro lugar, a escolha entre retenção e 
cessão de riscos? Ou seja, o que determina a escolha de um determinado 
nível de significância, na Loss Frequency Curve, acima do qual o risco não 
é retido. 

Qual é o elemento objetivo que encerra uma estratégia de aceitação 
ou não de um risco por uma seguradora ou resseguradora?

Temos discutido essa questão do ponto de vista do requisito de capi-
tal, como variável-chave de mensuração da tolerância a riscos e garantia 
da sustentabilidade, no tempo, da solvência desses agentes econômicos.

Mas o capital fornece compreensão para apenas uma parte da esco-
lha do racional subjacente à retenção e cessão de riscos. Qual seria o ele-
mento adicional para o fechamento dessa lógica? Vamos falar de RAROC.

O RAROC (de Risk-Adjusted Return on Capital, ou Retorno Ajustado 
ao Risco sobre o Capital), é a métrica de valor que concilia tolerância e 
apetite ao risco. 

No caso particular de seguradoras e resseguradoras, essa métrica é 
de particular importância em vista do foco de mensuração da performan-
ce de seus gestores tipicamente se concentrar em medidas não ajustadas 
ao risco, a exemplo da Loss Ratio, do Índice Combinado e do ROE.

Cada uma dessas medidas, tomada isoladamente, nada diz sobre a 
eficácia financeira da gestão.

No caso da Loss Ratio, trata-se apenas de uma medida da rentabili-
dade dos prêmios. 

O Índice Combinado (ampliado) agrega a essa medida a contribuição da 
aplicação financeira das reservas e os custos administrativos e operacionais. 

E o ROE, embora compare resultados com o Patrimônio Líquido, não 
captura o risco (a exigência de capital).

Não é raro que seguradoras e resseguradoras possam apresentar nú-
meros positivos para essas medidas e, na materialização de um grande 
risco (de pequena probabilidade, mas alto impacto), possam quebrar. 
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Por que? Porque não dispunham de um montante de capital compa-
tível com o risco retido.

A aplicação do RAROC permite ao gestor de riscos mapear, estocas-
ticamente, a adequação da estrutura de capital ao padrão de subscrição 
e retenção de riscos (que define as receitas esperadas do agente econô-
mico).

Capital em excesso em relação aos riscos retidos pode determinar 
redução do RAROC, qual seja, destruição de valor dos acionistas. A pres-
crição, nesse caso, é:

- reduzir o capital; ou

-  reter mais risco.

Capital em falta pode determinar insuficiência de solvência potencial 
em face de perdas não esperadas. A prescrição estratégica nesse caso é:

-  aumentar o capital; ou

-  ceder risco.

O diagrama 1, a seguir, ilustra o conceito de RAROC:

Fonte: Morandi, A. (2010)
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A calibragem do capital é uma das componentes mais estratégicas na 
moderna gestão de instituições financeiras, como bancos e seguradoras/
resseguradoras.

No caso de grandes riscos, a assimetria da distribuição de perdas 
associada às propriedades de baixa frequência e alto impacto implica que 
uma redistribuição proporcional do risco beneficiaria os cessionários do 
mesmo (a exemplo dos resseguradores), na medida em que as perdas de 
maior impacto são significativamente superiores à média das perdas (o 
que implicaria uma maior probabilidade de receber prêmios de risco e 
não ser acionado para indenizações).

Voltando agora ao modelo dos Facultativos de Cat XL, estes são as 
estruturas que, na cadeia intensidade de capital do mercado segurador, 
representam o limite da capacidade de absorção de grandes riscos, como 
os ambientais.

O processo de subscrição de riscos nessa modalidade estará intimamen-
te associado a uma avaliação do RAROC do agende econômico cessionário. 

O nível-alvo (o target) para o RAROC será, tipicamente, aquele dado 
pelo benchmark da indústria, num dado período de tempo e região geo-
gráfica.

Considerando, num determinado ponto do tempo, o perfil dos riscos 
ambientais (a sua ocorrência e impacto), uma dada capacidade (capital e 
tolerância) do mercado segurador e ressegurador numa determinada re-
gião geográfica (um mercado local) e a capacidade de cessão (e absorção) 
desses riscos pelo mercado internacional, teremos que o esgotamento da 
capacidade seguradora dos contratos Facultativos Cat XL define o início 
da falha de mercado do mercado segurador e ressegurador para o ende-
reçamento desses riscos.

Tipicamente, como também já discutimos em seções anteriores, a 
camada de riscos não absorvida pelo mercado segurador tem sido, his-
toricamente, ocupada pela provisão de seguros por veículos públicos (via 
fundos e pools de recursos governamentais). 

Também já vimos que essa ação de governo, em muitos casos, enseja 
incentivos assimétricos, na forma de uma oferta de seguros com pre-
cificação não ajustada ao risco e sem fundamentação em regulação ex 
ante que incentive maior resiliência e prudência (internalizando custos) 
dos agentes avessos ao risco (podendo, ao contrário, incentivar compor-
tamentos oportunistas, de apetite pelo risco, em função da garantia de 
cobertura oferecida pelo seguro público e/ou de certeza de reparação de 
danos ex post). 
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Tal assimetria de incentivos pode se dar, além da via regulatória (ex 
ante), pela via da arbitragem assimétrica da justiça (ex post). 

Nos dois casos, dos incentivos assimétricos poderão resultar compor-
tamentos não prudenciais dos agentes econômicos, ex ante. 

Tais comportamentos oportunistas se materializam (ou não) toman-
do-se medidas de precaução para evitar riscos, a exemplo do cumprimen-
to de padrões e de exigências de códigos construtivos compatíveis com o 
padrão historicamente observado de riscos e vulnerabilidade (frequência 
e impacto) em uma determinada região. 

Ou pela expectativa de punição não proporcional à perda, no caso de 
arbitragem judicial do conflito, ou seja, a exemplo de um agente poluidor 
que, em função do valor da perda para a sociedade ser astronômico, ale-
ga não ter capacidade financeira para reparar o dano (judgement proof 
& liability rules)77.

Ou seja, uma ação pública, na falha de mercado, com incentivos ina-
dequados pode ensejar um aumento da própria falha de mercado, ocor-
rendo o fenômeno de deslocamento do mercado (crowding out) pelo 
Estado.

Mas haveria uma alternativa, em mercado, para a redução da falha 
de mercado ocupada pelo Estado na provisão de soluções de seguro e 
resseguro para grandes riscos? 

A existência de tal camada, sem prejuízo dos esforços da socieda-
de para o aperfeiçoamento dos padrões de governança e de redução 
das assimetrias que, hoje, implicam que falhas de governo podem estar 
ampliando e não reduzindo a falha de mercado, ensejaria a possibilida-
de de alocação mais eficiente dos recursos públicos, ex ante e ex post 
catástrofes78.

77 Cf. Monti, A. (2002).

78 OECD & The Geneva Association (2015). “[...](Re)insurance and capital markets play a critical role in the financial manage-
ment of disaster risks by absorbing the costs of damage and losses and supporting post-disaster economic recovery by provid-
ing a source of funds for recovery and reconstruction. Countries with mature insurance markets recover much faster and more 
efficiently when struck by a disaster. When properly designed, insurance can also contribute to adaptation by reducing the 
overall losses from climate change related extreme events through the use of risk-based premiums, deductibles and premium 
discounts that encourage risk reduction. The insurance sector can also play a strong advocacy role in encouraging preventive 
measures such as land-use policies and building codes that improve resilience against the impacts of disaster events. This ses-
sion explored the impact of climate change on the insurance sector from the perspective of direct insurance and reinsurance 
companies as well as the catastrophe modelling firms and actuaries that support the quantification of disaster risks. There is 
general agreement that climate change is occurring and leading to more significant losses. In Japan, for example, previously 
uncommon events such as winter storms, tornadoes and hail storms have begun to emerge more frequently. The Inter-Gov-
ernmental Panel on Climate Change’s (IPCC) special report on extreme events provided strong evidence of an increase in heat 
waves and a rise in sea level. New global temperature records are being set every year and the world has already reached a 
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No segmento da cobertura de grandes riscos (Cat XL), na evolução 
dos mercados financeiros e dos instrumentos de transferência de riscos, 
têm surgido, ao longo das últimas décadas, veículos concebidos para o 
endereçamento da questão, em que se conciliam propriedades dos gran-
des riscos com o perfil de risco (apetite e tolerância) do mercado de capi-
tais não segurador.

Um exemplo desses veículos financeiros desenvolvidos no mercado 
de capitais para a transferência de riscos fora da estrutura típica dos con-
tratos de seguro e de resseguro são os Cat Bonds (Catastrophe Bonds).

Os Cat Bonds constituem um caso particular dos ILS (Insured-Linked 
Securities, ou seja, de títulos vinculados (diz-se, também, parametriza-
dos ou indexados) aos seguros, provedores do que também se denomina 
“capacidade alternativa” (i.e., de capital e de retenção de riscos), em 
complemento àquela do mercado segurador e ressegurador, reduzindo, 
portanto, a falha deste mercado79.

 1°C temperature rise over the pre-industrial era (50 per cent of the ceiling established by governments). A critical risk in terms 
of the occurrence of extreme events is warmer water which leads to increased evaporation and fuels convective storms and 
cyclones and more intense precipitation events. The increased availability of data and improvements in scientific understand-
ing have allowed for better forward predictions on weather activity with modelling firms now able to provide estimates of 
activity looking forward five years. The actuarial industry is also devoting increasing attention to the measurement of climate 
change, for example, with the development of a climate change index in North America. The insurance sector—as one of 
the sectors most impacted by climate change—has been examining these issues for many years. However, the expertise and 
capacity of the insurance sector has been underutilised. Only 30 per cent of total economic losses have been insured (with 
the proportion even lower in emerging markets). Insurance companies need to continue to work on designing products for 
lower-income clients, including products that lower administration, claims adjustment and distribution costs. The sector also 
needs to take the risk of investing in immature markets as a future opportunity for growth.  While a significant “financial 
protection gap” remains for privately-owned assets, the gap is even more significant for public sector assets and liabilities. 
Insurance companies need to invest significantly in raising awareness of the benefits of financial protection for governments.  
Progress has been made in a number of countries, particularly where public-private partnerships have been established to 
address insurance supply and demand issues (e.g. Turkish Catastrophe Insurance Facility, Flood Re, etc.). In Germany, efforts 
by the insurance industry to raise awareness about flood risks —combined with a government commitment to not provide 
compensation for insurable damage—has led to a significant increase in insurance coverage for flood risk. A number of coun-
tries, including Mexico and countries in Africa and the Caribbean, have also sought financial protection for public assets and 
liabilities. International fora such as the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) have also placed increasing attention on the 
financial management of disaster risks. In the context of increasing risk from climate change, the insurance sector also needs 
to play a more active role in providing advice on land-use planning, building codes and prevention measures—helping society 
manage risk using a forward looking perspective. The sector also needs to get ahead of the potential for significant liability 
risks as litigation around climate change causation develops[...].”

79 http://www3.asiainsurancereview.com/Magazine/Magazine-Articles/mgid/323/cid/3. [...] Alternative capacity (AC) has grown 
strongly in the past decade, boosted by favourable circumstances: low catastrophe activity of recent years leading to attractive 
margins and comparatively low returns in other asset classes. After years of rapid expansion, AC and its global market share in 
the property catastrophe segment have largely stabilised in 2015/16. Estimates suggested that AC accounts for around 16% 
of today’s global CAT XL market and 23% of the US market (excluding retrocessions). The inflow of new money is slowing 
as AC funds are also struggling to find attractive opportunities in the current soft market.    At the same time, there are in-
dications that the market has become more mature and sophisticated. Over the years, the investor base has broadened and 
many investors have recognised the attractiveness of catastrophe bonds as a truly diversifying asset class. New financial market 
technologies and modelling tools, as well as increased competition among various service providers, have resulted in reduced 
frictional expenses associated with issuing a catastrophe bond. Investors have also become more comfortable with indem-
nity-based triggers or structures. To date, alternative capital is mostly focusing on US property CAT risks, which accounts for 
approximately US$10 billion of premiums. This segment is short-tail in nature, fairly transparent with regards to the provided 
insurance cover, supported by a number of vendor risk models, and has low entry barriers. The rise of strategic reinsurance. 
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Os ILS são instrumentos financeiros desenvolvidos no mercado capi-
tais em função do apetite desse mercado por ativos com baixa correlação 
ou correlação negativa com outros ativos de renda fixa e de renda variá-
vel, mais tipicamente constantes de suas carteiras de investimento80.   

Tais ativos agregam às carteiras de investimento benefícios de diver-
sificação, visando à otimização de seu risco-retorno.

Tipicamente, os ILS são instrumentos financeiros estruturados de 
forma paramétrica, com remuneração e resgate (ou acionamento, como 
garantia a riscos por eles cobertos) em função da vinculação a eventos de 
risco cuja materialização está regulada num contrato de seguro.

Tais eventos regulados pelos ILS podem se referir à variação de pa-
râmetros ligados a riscos associados à vida humana (e.g., longevidade/
envelhecimento), à propriedade (acidentes) e à natureza (intensidade de 
chuvas e enchentes), por exemplo.

 Alternative capital is not well suited for the great majority of reinsured risks which are not peak risks, not supported by risk 
models and are long-tail business. The higher complexity of underwriting non-CAT risks and the cost of collateralising makes 
AC uncompetitive in comparison with traditional reinsurance. This is particularly the case in Asia where traditional capacity 
remains abundant due to keen participation by both international and regional reinsurers. AC is short-term (except for multi-
year ILS), opportunistic and transactional. By contrast, reinsurance programmes are increasingly customised to help insurers 
optimise their capital structure, improve capital returns and minimise capital costs. More often, reinsurance is integrated into 
insurers’ long-term strategy and growth plans. These structures are complex and often result from long-term relationships. 
The demand for structured and more strategically-motivated (re)insurance programmes is growing across the region. The ra-
tionale for the use of such solutions has evolved into three broader motivation areas.1. Increasing the efficiency of risk transfer 
Structured (re)insurance programmes can increase the efficiency of risk transfer by combining multiple risks and/or interde-
pendent triggers. As part of a more integrated risk management process, risk transfer is focused on the joint distribution of all 
risks, helping to expand the insurability of difficult-to-insure risks; 2. Optimising capital structure, reducing cost-of-capital and 
improving capital efficiency. Reinsurance can also be used for corporate finance purposes, that is, to address capital manage-
ment issues. Corporate finance-oriented solutions include non-life retrospective covers and life in-force monetization, with the 
goal of releasing “trapped” capital and monetizing future expected cash flows on long-term business.3. Enabling strategy and 
growth. The third motivation for the use of customised solutions is to enable the strategic and long-term growth objectives of 
a ceding insurer. In the life sector, reinsurance contracts can help an insurer finance the high first-year expenses and negative 
cash flows associated with the growth of new business. In the non-life insurance sector, support is more focused on flexible, 
on-demand capital relief and capital efficiency [...] Alternative capacity is here to stay. However, not all AC business models are 
equally resilient. Collateralized reinsurance, sidecars and hedge fund reinsurance are increasingly deployed in working layers 
and primary insurance.  ILS is applied in higher layers and more based on modelled CAT risk which is better understood by 
investors than the business risks of pricing and underwriting quality. CAT bonds have a proven track record through the years 
of financial market turmoil and record high CAT losses. There also had been few events where bonds were triggered so there 
is some collective experience for CAT bond investors. AC (particularly CAT bonds) is the main force behind the commoditiza-
tion of property CAT reinsurance. It will continue to have an impact, although with less momentum, even as reinsurance rates 
soften further, catastrophe losses increase, and as rising rates make other investments more attractive. However, AC is unlikely 
to spread significantly beyond peak risk segments.[...]”

80 Artemis (2016,1). “[...] Insurance linked securities, or ILS, are essentially financial instruments which are sold to inves-
tors whosevalue is affected by an insured loss event. As such the term insurance linked security encompasses catastrophe-
bonds and other forms of risk linked securitization.Insurance linked securities are generally thought to have little to no correla-
tion with the wider financial marketsas their value is linked to non financial risks such as natural disasters, longevity risk or life in-
surance mortality. As securities, insurance linked securities can be and are traded among investors and on the secondary market.
They allow insurers to offload risk and raise capital, they also allow life insurers to release the value in theirpolicies by pack-
aging them up and issuing them as asset backed notes.[...]”
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Os Cat Bonds são uma versão particular de ILS vinculados à ocorrên-
cia de riscos catastróficos, tipicamente àqueles súbitos, relacionados a 
desastres naturais81.

Os desastres naturais, como abordamos nas seções anteriores, apre-
sentam um vetor de propriedades de risco caracterizado por baixa frequ-
ência e alto impacto, ou seja, tipicamente compreendem eventos situa-
dos na cauda da Loss Frequency Curve.

Esta característica, também como discutimos na presente seção, de-
termina que, no mercado de seguros e resseguros, a absorção desses 
riscos se faça, tipicamente, na modalidade não proporcional denominada 
XoL (Excess of Loss) ou Cat XL.

A mesma estrutura de compartilhamento de riscos no mercado se-
gurador embasa o desenho do instrumento financeiro pelo mercado de 
capitais.

A baixa probabilidade de ocorrência das catástrofes naturais e a sua 
baixa correlação com outros riscos (ou seja, baixa correlação com outros 
ativos financeiros) criam condições de atratividade para a retenção desses 
riscos pelo mercado de capitais, na forma de um investimento em ativo 
que emula um título com baixo risco de crédito.

A baixa probabilidade de ocorrência do desastre natural é, num Cat 
Bond, a proxy do risco de crédito do título e, sendo este baixo, ao 
instrumento, com base em sua perda esperada, poderia ser tipica-
mente conferida uma classificação de risco (rating), de categoria grau 
de investimento (investment grade) por agência classificadora de risco.

81 Artemis (2016,2). ”[...] We’re regularly contacted by people asking us ‘What is a catastrophe bond?’ or ‘What is  
a cat bond?’ so wethought we’d provide a simple primer on the topic. Catastrophe bonds, also called cat bonds, are an ex-
ampleof insurance securitization to create risk linked securities which transfer a specific set of risks (generallycatastro-
phe and natural disaster risks) from an issuer or sponsor to investors. In this way investors take on therisks of a specified ca-
tastrophe or event occuring in return for attractive rates of investment. Should a qualifyingcatastrophe or event occur the in-
vestors will lose the principal they invested and the issuer (often insurance orreinsurance companies) will receive that mon-
ey to cover their losses.Catastrophe bonds were first issued in the mid 1990’s, we have a comprehensive database contain-
ing the detailsof nearly every (over 280) catastrophe bond transaction. Major catastrophe events which hit the U.S. such as-
the Northridge eartquake and Hurricane Andrew were seen as events of such magnitude that the insuranceindustry be-
gan to look for alternative methods to hedge their risks and through collaboration with capitalmarkets companies catastro-
phe bonds were bornOne of the key elements of any catastrophe bond is the terms under which the securities begin to ex-
perience aloss. Catastrophe bonds utilise triggers with defined parameters which have to be met to start accumulatin-
glosses. Only when these specific conditions are met do investors begin to lose their investment. Triggers can bestruc-
tured in many ways from a sliding scale of actual losses experienced by the issuer (indemnity) to a triggerwhich is activat-
ed when industry wide losses from an event hit a certain point (industry loss trigger) to an indexof weather or disaster condi-
tions which means actual catastrophe conditions above a certain severity trigger aloss (parametric index trigger).A catastro-
phe bond can be structured to provide per occurrence cover, so exposure to a single major loss event,or to provide ag-
gregate cover, exposure to multiple events over the course of each annual risk period.Some catastrophe bond trans-
actions work on a multiple loss approach and so are only triggered (or portions ofthe deals are) by second and subse-
quent events. This means that sponsors can issue a deal that will only betriggered by a second landfalling hurricane to hit a cer-
tain geographical location, for example [...]”.
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Um Cat Bond pode ser, portanto, definido como um instrumento 
financeiro de renda fixa com spread de risco comandado pela probabili-
dade de ocorrência de um determinado evento catastrófico ao qual ele 
está vinculado82.

Mas qual seria a estrutura desse instrumento?

O diagrama 2, abaixo, ilustra o desenho de um Cat Bond:

Diagrama 2
Estrutura de um Cat Bond

Fonte: Artemis (2016).

O modelo básico de um Cat Bond envolve, inicialmente, a cessão, para 
um veículo de propósito específico (uma SPE bankruptcy remote), por uma 
seguradora, de um determinado risco de catástrofe bem definido em ter-
mos de seus parâmetros de risco (probabilidade, impacto, correlação)83.

82 Essa característica implica a vinculação de uma dada série de emissão Cat Bond a um evento de risco regional e sazonalmente 
definido. Uma vez que a recuperação, dada a perda (a LGD – Loss Given Default, a nossa PDM) é, nesse tipo de evento de 
risco, tipicamente nula, o rating será essencialmente função da probabilidade de materialização do risco (a PMR).

83 Fica clara a vinculação existente entre a estruturação de uma série de emissão de Cat Bonds e o mapeamento de seu risco 
subjacente por uma ferramenta de modelagem de riscos catastróficos. Esses modelos, a bem de reduzir a assimetria informa-
cional, fornecem elementos viabilizadores do cálculo de risco necessário ao desenho de instrumentos financeiros no mercado 
de capitais.
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Tal veículo adquirirá os riscos junto aos seus cedentes mediante a 
captação de recursos junto a investidores no mercado de capitais (investi-
dores institucionais e fundos de investimento, tipicamente). 

Tais recursos serão aplicados, pela SPE, em títulos públicos livres de 
risco com caraterísticas (prazo, perfil de pagamento de juros, amortização 
e resgate) compatíveis com o apetite e tolerância a risco dos investidores.

Tipicamente, os Cat Bonds são estruturados segundo características 
similares àquelas dos títulos públicos, com pagamento periódico de um 
coupon de juros e resgate do principal no final (i.e., bullet bonds).

Os recursos investidos pelo mercado de capitais, na SPE, em títulos 
públicos constituirão o principal a ser resgatado, no final do prazo do 
título, se não houver o “default” (ou seja, se não houver a materialização 
do risco de catástrofe). 

Caso se materialize o desastre natural ao qual esteja vinculada uma 
série de emissão de Cat Bond, o principal investido será perdido pelo 
investidor e será utilizado pela SPE para cobrir as perdas da seguradora 
cedente do risco.

A remuneração do título será composta pelo pagamento do coupon 
de juros do título público no qual foi investida a captação do Cat Bond, 
acrescida de um spread de risco, dado pela conversão do prêmio upfront 
cedido, com a mesma periodicidade do coupon do Treasury.

Essa estrutura tem a vantagem adicional de não envolver risco de 
crédito para o cedente do risco (como há, quando a cessão é feita para 
uma (re)seguradora), uma vez que os recursos a serem utilizados para 
uma eventual futura indenização de um sinistro, pela SPE emissora do Cat 
Bond e provedora da cobertura do risco, são, como explicado, pré-depo-
sitados numa Escrow Account bankruptcy remote,  apartada do balanço 
do cedente e da SPE emissora, sendo gerida por um Trustee.

Uma outra vantagem desse modelo de provisão de capacidade ao 
mercado segurador é a não submissão, pelos agentes investidores, a re-
quisitos regulatórios de capital mínimo, o que implica - para um mesmo 
vetor de riscos cobertos - menor custo e capital para a sua retenção, 
quando se compara o instrumento com a alternativa convencional de 
provisão de proteção via mercado ressegurador.

Dito de outra forma, a provisão de proteção para riscos ambientais 
associados a catástrofes naturais pela via do mercado de capitais, estru-
turados em instrumentos de renda fixa indexados a tais riscos (ILS do tipo 
Cat Bonds), que emulam o risco de crédito tendo como proxy a probabili-
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dade e impacto dos desastres naturais, não está sujeita a um requisito de 
solvência e de tolerância a risco.

A dinâmica da oferta da cobertura é, nesse caso, guiada por uma apre-
ciação de apetite dos investidores aos riscos dado um cálculo de correlação 
dos mesmos com o perfil de risco-retorno de carteiras de ativos financeiros.

Tal característica, como tendência, implica uma potencial redução da 
falha de mercado, reduzindo a camada não endereçada pelo mercado 
segurador e ressegurador, e ocupada, historicamente, por agências de 
governo (via provisão de seguros oficiais); ou, na ausência de solução de 
seguros, pela presença do Estado, via reparações ex post catástrofes, com 
recursos da sociedade.

Na seção seguinte, discutiremos como se traduz esse marco concei-
tual no que diz respeito à condução de estratégias de retenção e cessão 
de grandes riscos na perspectiva segurador/ressegurador brasileiro.

A tradução da função-objetivo, de otimização do binômio risco-retor-
no e da parametrização da tolerância ao risco a um requisito de solvên-
cia intertemporal dos provedores de seguros e resseguros, na forma de 
estratégias de retenção e de transferência de grandes riscos ambientais, 
permite, à luz das informações disponíveis localmente e da sua compa-
ração com as estatísticas internacionais, especular se o gap de proteção, 
no Brasil, como nos demais países emergentes, é superior ao verificado 
nospaíses mais desenvolvidos 84,85,86.

4. Retenção e Transferência nos Grandes Riscos no mercado Brasileiro e o
Caso mariana

84  Swiss Re. Sigma. Diversas edições. 

85  http://www.gccapitalideas.com/2016/10/24/from-public-to-private/ “[...]The gap between insured losses and total economic 
losses remains stubbornly large - Swiss Re estimates that only 30 percent of global catastrophe losses in the ten years prior 
to 2015 were covered by insurance. Consequently, the remainder of the loss, USD 1.3 trillion, was borne by individuals, 
firms and governments, and this burden is increasing. Swiss Re estimates uninsured losses more than doubled from 0.08 
percent of global gross domestic product (GDP) for the ten years from 1976 through 1985 to 0.17 percent for the years 
2006 through 2015. Statistically, this may not appear to be a huge burden on GDP, but averages may not capture the full 
story and the impact can be substantial. For example, the April 16, 2016, Ecuador earthquake  in which more than 650 
people died, incurred losses estimated at USD 5 billion with no more than 10 percent covered by insurance. In an effort to 
finance the cost of recovery, the government of Ecuador increased the sales tax from 12 percent to 14 percent, imposed an 
immediate one-time wealth tax of 0.9 percent on net worth greater than USD 1 million and a one-time income tax charge of 
one day’s pay and five days’ pay on monthly incomes of more than USD 1,000 and USD 5,000, respectively. The government 
increased taxes on corporations and announced the sale of some state-owned assets. The protection gap also occurs in more 
developed parts of the world. Europe has been hit by several catastrophes this year. Significant events include flooding in 
southern Germany in May and Paris in June; the destruction of acres of commercial greenhouses and other property damage 
by hailstones the size of tennis balls in the Netherlands; and the Italian earthquake of August 24. Munich Re estimates the 
cost of catastrophe losses from hydrological events alone in Europe in May and June 2016 at USD 5.2 billion, with only 
46 percent of loss covered by insurance. In 2011, the German federal government hastily established a state fund of EUR 
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À luz da moldura conceitual que discutimos nas seções anteriores, 
podemos responder que, sim, é uma especulação relevante, e o entendi-
mento e explicação do hiato de proteção dos riscos ambientais, no Brasil, 
estaria associado a uma maior escassez relativa de capital do mercado 
segurador/ressegurador local para retê-lo. 

E, sempre dialogando com a estrutura conceitual até aqui apresen-
tada, essa escassez relativa de capacidade seria função de uma maior 
incerteza informacional e regulatória. 

8 billion to cover the costs of infrastructure and private property flood losses[...]Transferring risk from the public sector to the 
private sector is an important means of mitigating and reducing the cost of catastrophic losses to public finances. The use 
of pools and other mechanisms to spread the potential cost of losses to the private sector is well established in Europe with 
many schemes operating to cover natural catastrophes, terrorism and nuclear risk. Nevertheless, gaps remain and in Europe, 
the growing severity of the flood peril, driven by climate change, has been a catalyst for new developments. Most notable 
was the launch of Flood Re in April 2016, a U.K. government scheme that enables insurers to reinsure the flood element of 
homeowners insurance policies at a fixed reinsurance premium based on the properties’ taxable valuable. It is supported by 
a small levy on all policies and enables insurers to offer cover on flood-prone properties that ordinarily might be considered 
uninsurable [..] An integrated and coordinated approach to collaboration between the insurance industry, governments and 
other public bodies is increasingly recognized as an effective method of creating sustainable risk-transfer mechanisms. More 
strategic discussions among governments, non-governmental organizations, the scientific and academic communities and 
the insurance industry will help to promote better disaster risk management and the implementation of pre-event insurance 
solutions.The protection gap presents opportunities for the (re)insurance industry far beyond the catastrophe segment. New 
risks in areas such as technology, science, medicine, climate change, population growth, food security and urbanization 
offer challenges and provide opportunities for profitable growth. Some of the risks are very complex or were previously little 
understood, yet today we better understand risk than at any time in history. We have better science, data and analytics, 
and tools to understand, measure and price risk. Concurrently, significant market capacity exists due to the inflow of large 
amounts of capital looking for opportunities to transfer risk[...]”

86   http://www.gccapitalideas.com/2016/03/03/insured-versus-uninsured-loss/: [...] By their nature, uninsured risks are rarely ex-
plicitly recognized by the ultimate holders of the risk and are not managed appropriately pre-event. An exacerbating factor 
around certain uninsured risks stems from the lack of exposure measurement and systematic risk mapping, which could pro-
vide insight into risk mitigation and risk financing options.Globally, most funding for hazard mitigation is made available post 
event, which in turn is coupled with an over-reliance on post-event financing. For example, during the period of 2011-2014 in 
the United States, the US Federal Emergency Management Agency (FEMA) granted only USD 223 million in pre-disaster miti-
gation grants compared to USD 3.2 billion in post-disaster grants [...]. Since 2000, globally there has been over USD 1,600 bil-
lion in uninsured loss from natural catastrophes (70 percent of total losses) requiring various forms of post-event funding and 
loss financing or held directly by those impacted [...].In Europe, The European Union Solidarity Fund (EUSF) was established 
to provide financial assistance to European Union (EU) countries facing major natural disasters. In the 13 years it has been 
in existence, the EUSF has paid EUR 3.8 billion (Italy and Germany have received 60 percent of that amount) to supplement 
the countries’ own public expenditures on essential emergency operations. These payments represent 4 percent of the total 
damage bill and do not include losses to private property, which are assumed to be otherwise insured by private markets. The 
EUSF encourages risk mitigation but is essentially a post-loss mechanism with finite funding. The exposure beyond the limited 
financial resources of EUSF, for example, a large event - potentially affecting multiple countries, falls back to the EU countries 
at a time when their capacity to fund loss is stretched and financial tolerance varies from country to country. A recent study by 
AIR Worldwide indicates that a one-in-100 year earthquake in California could result in USD 75 billion of damage to residential 
properties. After accounting for insurance take-up, applying deductibles and insurance limits the corresponding estimated 
insured damage is only USD 9 billion, meaning 88 percent of the loss would be unfunded [...]. If an individual’s property 
sustains damage that exceeds the equity in the property (the United States has an average loan-to-value ratio for single family 
residences that is over 72 percent [...]), that homeowner may simply walk away from his or her home mortgage, shifting the 
financial burden to lending institutions, primarily the Federal Housing Finance agencies. Without the homeowner to mitigate 
loss, carry out repairs and continue to make mortgage payments, the ultimate economic loss multiplies. This creates a larger 
economic problem for the public sector to manage. Despite this exposure to significant loss there is no urgency on the part of 
public sector entities or lenders to address the matter. As a result, we are left with an environment ripe for greater utilization 
of private sector monies [...]”.
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Como corolário, ainda especulativamente, teríamos, no mercado 
brasileiro, um coeficiente de penetração mais baixo, nos grandes riscos, 
do que aquele referente aos países mais desenvolvidos; e, também, uma 
menor taxa de retenção dos riscos aqui originados.

É o que vamos, na sequência, discutir.

Tomando, como exemplo, o caso de Mariana, a maior catástrofe 
ambiental já ocorrida no Brasil e admitindo, por hipótese, o caso, como 
representativo de um quadro mais geral, a estimativa elaborada pela res-
seguradora Terra Brasis para esse desastre natural chegou a perdas eco-
nômicas totais da ordem de R$ 22,0 bilhões, em comparação, com um 
valor segurado estimado, pelo mercado segurador e ressegurador nacio-
nal e estrangeiro, de R$ 2,2 bilhões 87.

Como as perdas seguradas estimadas no evento de Mariana 
foram, conforme os percentuais acima, da ordem de 10% das perdas 
econômicas projetadas, então, com base nos mesmos, o mercado 
segurador e ressegurador local cobriu 13% de 10% das perdas 
econômicas estimadas para o evento, ou seja, apenas 1,3% destas (cf. 
Diagrama 3, a seguir).

Essa configuração, característica do maior desastre ambiental já 
ocor-rido no Brasil, enseja uma reflexão sobre o que discutimos nas 
seções anteriores, a respeito da existência de uma falha de mercado, 
em nível internacional, no endereçamento e cobertura dos riscos 
ambientais.

Permite ainda, sempre tomando o exemplo, por hipótese, como 
re-presentativo do quadro geral da cobertura de riscos ambientais pelo 
mer-cado segurador e ressegurador brasileiro, estabelecer indagações 
sobre quais seriam os fatos explicativos do diferencial observado em 
métricas como o gap de proteção e o coeficiente de penetração, 
quando se com-param as estatísticas internacionais e brasileiras para 
essas métricas, no tocante aos riscos ambientais.  

87 Terra Brasis. Special Report. Mariana (2016).
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O diagrama 3, abaixo, elaborado pela Terra Brasis, ilustra essa constatação88

Diagrama 3
Cobertura e Retenção e Riscos – desastre Mariana

Os Diagramas 4 e 5, abaixo, também elaborado pela Terra Brasis, ilus-
tra, para o período 2010-2015, os mesmos fluxos de cobertura, retenção 
e transferência de riscos, no mercado local e estrangeiro, aplicável para 
todos os riscos no Brasil.

Diagramas 4 e 5
Cobertura e Retenção e Riscos – Brasil 2010-2015

88 Terra Brasis (2016).

Fonte: Terra Brasis 
Resseguros (maio, 2016).
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A Tabela 2, abaixo, elaborada com base nos estudos Sigma, da resse-
guradora Swiss-RE, no período 2007-2015, permite, em nível de regiões 
geográficas, calcular a razão entre as perdas seguradas e as perdas eco-
nômicas totais nos grandes riscos ambientais decorrentes da ação huma-
na e da natureza.89

Tabela 2
Razão entre Riscos Segurados e Perdas Econômicas Totais

– Riscos Ambientais (2011-2015)

Ano Gap % Al & Caribe Gap % mundo

2011 10,7 31,2

2012 21,4 41,6

2013 22,2 32,1

2014 28,0 31,6

2015 42,7 40,2

média 25,0 35,3

Fonte dos dados primários: Swiss-RE. Série Sigma – edições 2012-2016.

Com base nos dados do gap de proteção de perdas seguradas e perdas 
econômicas totais em sinistros man-made e de catástrofes naturais extra-
ídos da série Sigma/Swiss RE, no período 2011-2015 apresentados na Ta-
bela 2, a América Latina & Caribe tem essa razão no entorno de 25%. Em 
termos globais, essa razão se situa na casa de 35%, no mesmo período90.

Se Mariana (o gap é de 10%, segundo as estimativas da Terra Brasis) 
for representativa da mesma razão para o conjunto de riscos ambientais do 
Brasil e como o Brasil (ainda) é a maior economia da América Latina e Ca-
ribe, a média da região foi rebaixada pelo Brasil, o que implicaria ser ainda 
mais elevado o hiato de cobertura no Brasil em relação à região, ex-Brasil. 

Ainda, tanto em relação à AL & Caribe como em nível global, o diferen-
cial do hiato de proteção do Brasil nos parece ser materialmente relevante.

Finalmente, o Gráfico 7, elaborado pela CNseg, destaca o coeficiente 
de penetração dos seguros no Brasil para os riscos em geral e permite a 
comparação deste coeficiente com a referência internacional e também 
com o seu valor correspondente para os grandes riscos no Brasil91.

89 Swiss-RE. Sigma. Diversas edições

90 O gap de proteção, na média de 10 anos até 2015, foi da ordem de 32% em nível global (Fonte: Swiss RE. Sigma nº 01/2016).

91 CNseg (2016).
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Gráfico 7
Coeficiente de Penetração – Brasil – Riscos Gerais e Grandes Riscos 

Fonte: CNseg (2016)

Um percentual irrisório de cobertura e de retenção local, no exemplo 
de Mariana, especulamos, resulta de incerteza informacional (i.e., não ha-
ver capacitação para precificar o risco, com base em modelos probabilísti-
cos de catástrofe e de capital); e de incerteza regulatória, com consequente 
insuficiência de capital para se reter localmente esse tipo de risco92.

Uma possível alegação, de que esse 1,3% para a retenção doméstica 
em Mariana seriam indicativos de eficiência do mercado (re)segurador local 
na gestão/transferência do risco pode ser vista, alternativamente, como uma 
maneira de não enfrentar as restrições acima, e de não considerar a 
dinâmica internacional do setor na cobertura desse tipo de evento93.

A moldura conceitual da microeconomia de seguros e da taxonomia 
dos riscos ambientais permite explicar como agentes racionais (o mercado 
segurador/ressegurador local) acabou não retendo o risco ambiental, no 
exemplo de Mariana, transferindo-o para o exterior, em função de incerte-
zas de ordem informacional e regulatória que impedem uma precificação 
do risco e implicam grande requisito de capital. 

92 Desastre ambiental de Mariana e o Seguro: Efeitos e Mitigação http://cpes.org/desastre-ambiental-de-mariana-e-o-seguro-e-
feitos-e-mitigacao/

02/11/16 “ [...] Além disso, o seguro ambiental é um produto muito novo no Brasil e a subscrição do risco é dificultada pela 
assimetria de informação [...]”. Evento realizado logo após a catástrofe de Mariana. A conclusão, quanto à assimetria de 
informação, está em linha com a hipótese explicativa aventada no presente capítulo.

93 As mudanças regulatórias em curso em nível internacional têm implicado, com reflexos no Brasil (i.e., absorção de carteiras 
de grandes riscos por players globais), intenso movimento de consolidação no mercado segurador e também no mercado 
ressegurador, polarizado pela crescente pressão por capacidade, ou seja, de maiores requisitos de capital para fazer face aos 
grandes riscos. A consolidação, ao gerar sinergias operacionais, implica racionalização da base de capital, o que corresponde, 
a uma estratégia de otimização do RAROC (i.e., na fórmula do RAROC, dada a pressão econômica e regulatória por mais 
capital, a sinergia de custos das consolidações implicam aumentar o numerador, e, com isso o resultado).
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Transferir o risco é corolário racional desse vetor tendo presente o ob-
jetivo dos agentes locais, de maximizar retornos (ao não empatar capital 
em grandes riscos) e mitigar o risco de quebra nesse tipo de evento de alto 
impacto sobre a solvência. 

Sem juízo de valor, a hipótese explicativa da estratégia à luz da tipifica-
ção conceitual do risco ambiental parece ser robusta. 

A pergunta que vale fazer é: esse enorme hiato existente no mercado 
local, na absorção desses riscos (e que começa a atrair o interesse de gran-
des resseguradoras internacionais, que compraram as carteiras de grandes 
riscos de bancos brasileiros nos últimos dois anos), é, à luz da constatação 
do comportamento racional dos agentes locais, econômica e socialmente 
desejável (o que implicaria implementar, ou não, estratégias, via regulação, 
para reduzir as incertezas regulatórias e informacionais)? Menor incerteza, 
menor requisito de capital, maior absorção (e retenção de renda) local.

E, usando a mesma moldura conceitual, agora remetendo a uma com-
paração dos coeficientes de penetração e cobertura de perdas econômicas 
pelo seguro/resseguro, pode-se especular, em face dos baixos coeficientes 
do mercado local para riscos ambientais (1,1%, para os riscos não-vida, 
contra uma média de 5,6% para todos os riscos, no Brasil, no período 
2011-2015, segundo os estudos da CNseg94; e 1,5 % contra 4,4% na 
comparação dos riscos ambientais no Brasil com os países desenvolvidos)95, 
que as incertezas informacionais e regulatórias são maiores aqui do que 
nos mercados desenvolvidos?96

Em tempo, ainda sobre o assunto da relativamente muito baixa ab-
sorção de riscos ambientais pelo mercado segurador e ressegurador local 
(sempre tomando o desastre de Mariana como hipotético benchmark 
des-se segmento, o que, claro, merece aprofundamento): se apenas 
1,3% das perdas econômicas estimadas foram absorvidas no Brasil e 
apenas 10% foram absorvidas/seguradas aqui ou offshore, logo, 90% 
das perdas eco-nômicas ficaram sem qualquer cobertura. Resultado: 

- fluxo de renda foi perdido para o exterior, ao não se reter o risco no
Brasil (o que é economicamente discutível); e

- o Estado brasileiro (ou seja, toda a sociedade), arcou (ou arcará), nes-
se, e possivelmente em outros casos, com 90% das perdas econômi-
cas (o que é socioeconomicamente ineficiente).

94 CNseg (2016).

95 Cf. Gráfico__apresentado na Introdução, tomando-se os EUA e os riscos não-vida como referência.

96  Estudos estatísticos do CNSP.
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Ou seja, a resposta racional do mercado local às restrições que gover-
nam o game (incertezas informacionais & regulatórias e limitação de ca-
pital) gera um VPL econômico negativo para a sociedade, do que decorre 
ser pertinente a compreensão do fenômeno e a reflexão sobre incentivos 
regulatórios para a redução do gap de proteção constatado.

Em termos de evidências e comparações internacionais seria impor-
tante conseguir dados do percentual retido em outros países da América 
Latina (por exemplo, no Chile). Caso fossem superiores aos do Brasil, seria 
um reforço para a presente argumentação. Não conseguimos, contudo, 
informações desagregadas por países.

Mas observemos alguns elementos adicionais nesse caleidoscópio: 

-  nos estudos Sigma/Swiss RE, no período 2011-2015, a métrica perdas 
seguradas/perdas econômicas da região da América Latina e Caribe é 
significativamente superior à mesma razão verificada em Mariana; 

-  os agentes racionais, no nosso entendimento, com base na tradu-
ção da moldura conceitual em estratégia de otimização de resultados 
pelo mercado local, ajustaram a retenção de risco às restrições de sua 
função de utilidade de risco-retorno e de solvência; e

-  há reconhecimento de que a retenção local de riscos ambientais, 
é, de fato baixa, mas não se discute as causas com base em um 
framework conceitual, nem tampouco se reflete sobre estratégias 
para estabelecer incentivos regulatórios para reduzir o gap do 
mercado local. Entende-se “ser natural” esse quadro, que teria 
benefícios de ordem não econômica. 

Contudo, o custo econômico-social líquido do gap de proteção de 
riscos ambientais, com base no exercício de análise e comparação das 
estatísticas locais disponíveis (tendo Mariana como base), com aquelas 
produzidas internacionalmente, nos parece ser evidente.

Uma solução aventada por representantes do mercado (res)segura-
dor, é a de tornar obrigatório o seguro ambiental.

À luz de nossa moldura conceitual, nada mudando nas demais 
restrições de incerteza informacional e regulatória, a restrição de capital 
decorrente da obrigatoriedade geraria: 

-  aumento do fluxo de prêmios transferido para o exterior; e 

-  aumento da falha de mercado, já que, hoje, nem o mercado interna-
cional tem apetite e tolerância para cobrir todo o risco (cobre, como 
vimos, sempre com base no exercício de Mariana, 90% de 10% das 
perdas econômicas).
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A obrigatoriedade possivelmente criaria mercado para uma segura-
dora estatal, visto que o setor privado não poderia ser obrigado a prover 
seguros e resseguros se não tiver capacidade para tal. 

Seria esse um desenho socioeconomicamente melhor do que dimi-
nuir a falha de mercado via incentivos regulatórios que reduzam as restri-
ções de incerteza e capitalização? 

Ou seja, a obrigatoriedade do seguro ambiental, mantidas as demais 
restrições do problema, ensejaria não uma redução da falha de mercado, 
mas (especulamos) a sua ocupação por um veículo de governo, provedor 
de seguros. As implicações e riscos de uma estratégia dessa natureza en-
volvem desafios que foram bem explorados ao longo do presente capítulo. 

Com base na discussão apresentada nas seções precedentes, pode-
mos sintetizar as principais constatações a que chegamos:

-  os riscos ambientais não se enquadram nas propriedades típicas dos 
riscos ditos seguráveis, sendo a não aplicabilidade da Lei dos Grandes 
Números e a consequente não eficácia das estratégias de diversifica-
ção ensejadoras de restrição que implica alto requisito de capital para 
a retenção dos mesmos;

-  a não conformidade dos riscos ambientais à lógica dos riscos ordiná-
rios está associada à prevalência de fatores relacionados, de forma 
sintética, ao risco de concentração, sendo seus elementos constitu-
tivos básicos a incerteza (informacional e regulatória), volatilidade e 
correlação de riscos;

-  essa não conformidade enseja uma falha do mercado segurador e 
ressegurador, endereçada por veículos de provisão de seguros pú-
blicos e, em menor grau, por produtos de seguros e resseguros ba-
seados em instrumentos financeiros desenvolvidos pelo mercado de 
capitais não segurador (Insurance-Linked Securities e Cat-Bonds);

-  o padrão de alocação (retenção e transferência) de riscos ambientais  
intra e extramercado segurador/ressegurador, em nosso entendimen-
to, será função da maior ou menor (in)suficiência de capital para ab-
sorver os mesmos, a variável capital (solvência) sendo o fator crítico 
a explicar as estratégias dos agentes econômicos com tolerância a 
esses riscos;

5. Conclusões e Recomendações
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-  também a explicar as estratégias de retenção e cessão de riscos, 
como vetor de encadeamento do capital com os retornos dos agen-
tes econômicos do mercado segurador, está a função-objetivo de oti-
mização do RAROC para os acionistas desses agentes, sujeito à res-
trição de capital em contexto de riscos (ambientais) imperfeitamente 
diversificáveis;

-  o endereçamento imperfeito da falha de mercado pelo Estado pode 
acentuá-la, via precificação não ajustada ao risco de produtos de 
seguros públicos e/ou pelo risco moral associado à provisão de socorro 
público ex post desastres naturais e/ou à regulação imperfeita ex ante 
no tocante a políticas de planejamento e prevenção das catástrofes 
naturais e provocadas pelo homem (conceito de resiliência, a exemplo 
de códigos construtivos e de zoneamento urbano ajustados aos riscos).

-  a existência de uma camada de absorção de grandes riscos pelo mer-
cado de capitais não segurador/ressegurador, que não se guia eco-
nômica e regulatoriamente pelo requisito de solvência e tem apetite 
para a retenção dos mesmos, por se aplicar um efeito de diversifica-
ção benéfico com outros riscos não associados aos riscos ambientais, 
aparece, gradativamente, como buffer alternativo e prévio à camada 
governamental de provisão de seguros (reduzindo a falha do merca-
do); e também como instrumento de mitigação e redução da ação 
governamental como vetor do rateio das perdas da sociedade ex post 
desastres; 

-  No Brasil, é significativo o protection gap dos riscos ambientais, à luz 
das informações disponíveis e em função dos fatores de risco explica-
tivos (especulamos) de um maior déficit relativo de capital em relação 
aos países desenvolvidos e também na comparação com a América 
Latina e Caribe.

Como resultado do mapeamento dos fatores de risco explicativos, 
em nosso entendimento, do gap de proteção dos riscos ambientais, duas 
reflexões da experiência internacional são a seguir destacadas, como re-
ferências prudenciais, visando à avaliação e formulação de políticas públi-
cas visando à redução do hiato, no Brasil:

Monti, A. (2012): 

“Compulsory environmental liability insurance?

In light of these considerations, a system of mandatory pollution 
insurance - at least for those activities that are particularly danger-
ous for the environment - would seem a desirable solution. Even 
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this conclusion, nevertheless, turns out to be rather problematic. A 
system of compulsory insurance can be bilateral or unilateral. In the 
former case, the firm has the obligation to buy coverage in order 
to be allowed to operate and the insurance industry has the obliga-
tion to provide coverage at pre-determined conditions to each and 
every applicant.  Bilateral mandatory pollution insurance, however, 
is incompatible with the very nature of modern environmental in-
surance techniques. As mentioned, environmental policies are tai-
lor-made and site-specific and not every plant necessarily has all 
those characteristics that make it insurable. Standard conditions 
set by legislature and applicable to every insured, moreover, would 
drag pollution insurance back to the traditional insurance scheme, 
which has proved to be highly inappropriate in this context. As 
long as unilateral mandatory insurance is concerned, purchase of 
pollution coverage is still a condition to operate for the firms, but 
insurers do not have any obligation and they may, therefore, refuse 
coverage to anyone at their own discretion. In this latter case, the 
incentive mechanism embedded in modern environmental insur-
ance would be able to work properly, but the insurance industry 
would be placed in the uncomfortable and inappropriate position 
of environmental policeman. In fact, the insurer would be entrust-
ed with the power to decide which firms can continue their activity 
and which should instead withdraw from the market. This is a pol-
icy choice that the authority has to make.[...]”

Nguyen, T. (2013):

“[...] In this contribution, we discuss the concepts of insurability 
and explore the potential reasons for lack of insurance, specifi-
cally for extreme events such as catastrophic environmental risks. 
Furthermore, we analyze the circumstances where a state’s par-
ticipation in insurance solutions can be justified. We found that in 
some extreme situations the government should give state guar-
antees or participate in private-state insurance solutions in order 
to avoid a collapse of insurance markets. But state risk sharing 
must not be used to subsidise certain enterprises or branches. 
This would lead to the false allocations of risks in society. In some 
cases, it seems to be better to prevent losses before they can 
happen. The optimal solution is usually a combination of the two, 
implementing preventative measures to reduce the loss frequency 
and the severity of damages, and then insuring against rarer and 
more costly events [...]”
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