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RESUMO 

 

 

 
Este estudo objetiva identificar os instrumentos financeiros utilizados para o financiamento da 

gestão de riscos catastróficos presentes na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC) brasileira e na legislação complementar pertinente, por meio da comparação de 

tais mecanismos com aqueles adotados por outros países. Para isso, foram considerados 

quatro exemplos internacionais de estratégias financeiras relevantes, representados por 

México, Países Caribenhos, Turquia e França, os quais foram analisados com base em seu 

contexto histórico, social e econômico, nas variáveis causais que levaram os governos à sua 

efetivação e nas variáveis relacionadas aos seus respectivos mecanismos de implementação. 

Posteriormente, as mesmas variáveis foram aplicadas ao caso brasileiro, por meio das quais 

foi identificado o atual estágio da estrutura de financiamento nacional, além de possíveis 

entraves e oportunidades ao seu desenvolvimento. Os resultados desse estudo indicam que o 

Brasil utiliza, de forma praticamente exclusiva, transferências orçamentárias regulares e 

créditos extraordinários para promoção das ações relacionadas à prevenção, resposta e 

recuperação de desastres dispondo, nesse sentido, de uma estrutura de proteção financeira 

consideravelmente defasada, quando comparada aos exemplos internacionais. 

 

 

Palavras-chave: Gestão de riscos. Desastres naturais. Catástrofes. Resseguros. Mecanismos 

alternativos de transferência de riscos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 
 

 

This study aims to identify the financial instruments used to finance the catastrophic risk’s 

management existing in the Brazilian National Policy on Protection and Civil Defense 

(PNPDEC) and relevant additional legislation through comparison of such mechanisms with 

those adopted by other countries. For this, we considered four international examples of 

relevant financial strategies, represented by Mexico, Caribbean Countries, Turkey and France, 

which were analyzed based on their historical, social and economic context, on the causal 

variables that led governments to their enforcement and on the variables related to its 

implementation mechanisms. Later, the same variables were applied to the Brazilian case, 

wherewith identified the current state of national financing structure, and the possible 

obstacles and opportunities for their development. The results of this study indicate that Brazil 

uses almost exclusively regular budget transfers and extraordinary credits to promote actions 

related to prevention, response and disaster recovery having, accordingly, a financial 

protection structure at a significant disadvantage compared with the international examples. 

 

 
Keywords: Risk management. Natural disasters. Catastrophes. Reinsurance. Alternative risk 

transfer.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme relatório publicado pela Organização das Nações Unidas (ONU), todos os 

anos, mais de duzentas milhões de pessoas são afetadas por algum tipo de distúrbio natural, 

seja ele seca, inundação, ciclone, terremoto, incêndio florestal ou outro tipo de ameaça. 

Adicionalmente, a pobreza, o crescimento populacional, a degradação do meio ambiente e o 

aquecimento global tornam o impacto das ameaças naturais ainda maior (UNITED 

NATIONS, 2005). Nesse sentido, os governos dos 193 países membros daquela entidade se 

comprometeram a adotar medidas para reduzir o risco de desastres, aderindo ao Sendai 

Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (Marco de Sendai), o qual busca 

consolidar a redução dos riscos de desastres por meio de ações preventivas como prioridade 

do planejamento governamental (UNITED NATIONS, 2015).  

 

Tal acordo apresentou um maior foco no gerenciamento dos riscos de desastres, em 

detrimento da gestão do desastre em si, quando comparado com seu antecessor1. Tal mudança 

de paradigma revela a priorização ainda maior das ações preventivas, em detrimento às ações 

de resposta, por meio da prevenção de novos riscos, redução dos riscos existentes e 

fortalecimento da resiliência. Outro direcionamento relevante é o reconhecimento de que, 

ainda que o Estado possua papel primário para redução desses riscos, tal responsabilidade 

deve ser compartilhada com outros atores, tais como os governos locais, o setor privado, 

entidades não-governamentais, etc. 

 

A esse respeito, Guerra (2006) afirma: 

As mudanças ambientais devidas às atividades humanas sempre 

aconteceram, mas atualmente as taxas dessas mudanças são cada vez 

maiores, e a capacidade dos humanos em modificar as paisagens também 

tem aumentado bastante. A combinação do crescimento populacional com a 

ocupação de novas áreas, assim como a exploração de novos recursos 

naturais, tem causado uma pressão cada vez maior sobre o meio físico. A 

combinação desses fatores com o maior conhecimento dos processos 

geomorfológicos e dos materiais existentes na superfície terrestre tem 

refletido também na maior preocupação por parte dos pesquisadores e, 

                                                           
1 Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters 
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também, de alguns planejadores, com os problemas ambientais que esse 

crescimento, quase sempre, tem causado. (GUERRA, 2006, p.38-39). 

A preocupação mundial com a relevância de tais questões tem produzido 

possibilidades que se voltam para a prevenção e securitização desses eventos, por meio das 

quais se busca a redução das perdas decorrentes de tais fenômenos. De acordo com Little et 

al. (2015), a gestão dos riscos climáticos demanda vultosos investimentos, que podem ser 

custeados não apenas pelos instrumentos convencionais de financiamento, tais como governos 

e bancos, mas também por meio do mercado de derivativos. Tal mercado, por sua vez, 

possibilitaria que agentes com diferentes expectativas acerca do referido risco 

transacionassem benefícios e financiassem sua gestão. 

Pollner (2001), por seu turno, reconhece que, desde que se promovam as adequações 

institucionais necessárias, as perdas catastróficas podem ser melhor absorvidas pelos 

mercados, o que possibilita a obtenção de benefícios financeiros por parte das indústrias 

locais, seguradoras, proprietários, resseguradores internacionais e governos, a partir da 

utilização de arranjos melhor estruturados para compartilhamento e disseminação dos riscos. 

Nessa perspectiva, a chamada financeirização dos eventos climáticos traduz-se pela 

criação de novos produtos financeiros, tais como fundos de catástrofe, títulos e derivativos 

climáticos de um modo geral, por vezes resultado de parcerias entre setor público e empresas 

financeiras, especialmente seguradoras e resseguradoras. Tais mecanismos se apresentam 

como alternativas que têm produzido bons resultados, tanto para os Governos, que não 

necessitam realizar vultosos dispêndios orçamentários, quanto para as empresas, que recebem 

uma taxa de juros para “compartilhar” a responsabilidade das perdas em caso de ocorrência de 

um sinistro. 

Dessa forma, as companhias de seguros e de resseguros possuem um importante papel 

na gestão dos riscos climáticos, apresentando novas formas dissipá-los, dentre as quais a 

principal é a sua titularização. Esse processo tem se consolidado como uma tendência, a qual 

é fortemente encorajada por organismos internacionais, tais como o Banco Mundial e a 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) entre outros 

(KEUCHEYAN, 2014). A ONU, nesse sentido, afirma que iniciativas relacionadas aos 

seguros e às microfinanças podem contribuir para a transferência dos riscos e para o 

oferecimento de recursos adicionais aos seus emissores (UNITED NATIONS, 2005). 
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Keucheyan (2014) acrescenta que essa dissociação ilustra a ligação estreita que se 

estabelece entre a crise de orçamento dos países (endividamento e queda das receitas) e a crise 

ambiental. Assim, em decorrência das dificuldades financeiras que se evidenciam, os países se 

mostram cada vez menos capazes de assumir o custo dos seguros contra desastres climáticos 

pelos meios convencionais, ou seja, principalmente por impostos, fato que se intensifica 

conforme aumentam o número e a intensidade dos eventos. Sob esse prisma, para os governos 

em crise, a financeirização dos seguros de riscos climáticos representaria uma oportunidade 

de adequação orçamentária, instituindo a “titularização como substituto ao imposto e à 

solidariedade nacional” (KEUCHEYAN, 2014, p.3).  

Sob essa perspectiva, parcerias entre os setores público e privado surgem como uma 

estratégia mutuamente benéfica, uma vez que a regulação governamental pode contribuir para 

o desenvolvimento dos mercados de transferência de risco (segurador e de capitais), a partir 

de uma melhor penetração de produtos financeiros e maior diversificação geográfica às 

seguradoras. Esse movimento, por seu turno, reduziria a participação do governo na assunção 

dos riscos climáticos e seus respectivos custos. 

Uma breve investigação é capaz de identificar vários exemplos dessa tendência nos 

mais diversos países. México, países da Região Caribenha, Filipinas, Austrália, Estados 

Unidos, entre outros, têm adotado estratégias que envolvem a utilização de mecanismos 

financeiros como instrumentos complementares de gestão do risco de catástrofes naturais os 

quais, por seu turno, buscam reduzir as pressões sobre os orçamentos governamentais e 

propor alternativas sustentáveis no longo prazo. 

É neste cenário que o Brasil promulgou, em 2012, a Lei nº 12.608, por meio da qual se 

instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), bem como o Sistema 

Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC). Esse marco legal permitiu que o País 

passasse a ter uma estrutura legal-normativa de orientação estratégica das ações de 

identificação, prevenção e reparação para áreas suscetíveis a desastres naturais (elementos a 

priori), bem como os instrumentos de resposta, reabilitação e reconstrução (elementos a 

posteriori), estabelecendo-se, ainda, divisão de responsabilidades entre os entes federativos.  

Destarte, entendemos que, assinalar e analisar a forma como a administração pública 

trata a questão do financiamento dos desastres climáticos no Brasil é de fundamental 

importância para que sejam realizados esforços no sentido de se criarem dispositivos que 
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permitam a mitigação dos riscos, identificando alternativas viáveis e condizentes com as 

especificidades brasileiras e diminuindo as perdas decorrentes de tais eventos. Por 

conseguinte, a utilização de uma estratégia de financiamento pode representar uma proposta 

para que, a partir de parcerias entre a esfera pública, as instituições financeiras privadas, e 

demais atores envolvidos, possam-se criar instrumentos que viabilizem o compartilhamento 

das perdas e a obtenção de ganhos por parte das empresas, do Governo e da Sociedade. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo geral identificar os instrumentos 

utilizados para o financiamento da gestão de riscos catastróficos presentes na PNPDEC e na 

legislação complementar pertinente, comparando tais mecanismos com aqueles adotados por 

outros países, e identificando possíveis entraves e oportunidades para o seu desenvolvimento 

no País. 

Para tal, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 1 – selecionar estratégias de 

proteção financeira que se mostrem relevantes no cenário internacional, com vistas ao 

estabelecimento de parâmetros de comparação com o caso brasileiro; 2 – eleger indicadores e 

variáveis as quais viabilizem a comparação entre os exemplos internacionais considerados; 3 

– assinalar, por meio do aparato legal pertinente, os instrumentos de financiamento do risco 

de desastres existentes no Brasil; 4 – identificar, a partir da comparação com os exemplos 

anteriores, o estágio em que se encontra a estratégia brasileira, elencando os principais 

entraves e oportunidades ao seu desenvolvimento. 

Dessa forma, este trabalho será estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo 

constitui-se na presente seção introdutória, por meio da qual se proporcionou uma breve 

exposição do tema, seguida da apresentação dos objetivos gerais e específicos, e da relevância 

da pesquisa. O segundo capítulo será constituído por uma revisão do referencial teórico 

pertinente ao assunto, iniciando-se pela conceituação dos riscos, e pela identificação de como 

esse elemento permeia tanto os desastres naturais e seus respectivos impactos 

socioeconômicos, como o seu gerenciamento e os mercados seguradores e de capitais. O 

terceiro capítulo, por seu turno, descreverá os aspectos metodológicos do trabalho, enquanto o 

quarto capítulo, inicialmente, caracterizará o funcionamento das estratégias de financiamento 

dos quatro exemplos selecionados e, posteriormente, apresentará uma análise comparativa 

entre eles.  
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Em seguida, o quinto capítulo apresentará, em sua primeira parte, um diagnóstico 

acerca dos instrumentos de financiamento de risco de desastres existentes no Brasil, seguido, 

na segunda parte, por uma análise comparativa entre o caso brasileiro e os exemplos 

internacionais. Por fim, traçaremos as considerações finais relacionadas aos resultados da 

pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A análise das estratégias de proteção financeira contra desastres naturais existentes, 

tanto no Brasil, quanto internacionalmente, não deve prescindir de uma abordagem acerca dos 

conceitos relativos a esses eventos, assim como do processo evolutivo que levou o seu 

planejamento, avaliação e gestão a demandarem ações integradas e sistêmicas. Dessa forma, 

discutiremos brevemente as principais concepções relacionadas ao tema, com o fulcro de 

contextualizar a adoção de mecanismos de financeirização do risco em uma estrutura mais 

ampla de gerenciamento desses fenômenos. Em seguida, ainda em relação à gestão integrada, 

identificaremos os papéis a serem desempenhados pelos principais stakeholders2 envolvidos, 

com o objetivo de evidenciar que as ações em comento não se constituem como 

responsabilidade exclusiva do Estado.  

 

Destarte, destacaremos as contribuições advindas do mercado segurador para a 

mitigação das perdas oriundas de episódios catastróficos, assim como da ascensão dos riscos 

correspondentes ao mercado de capitais, por meio dos mecanismos alternativos de 

transferência. Ademais, levantaremos as principais dificuldades associadas a esse mercado de 

uma forma geral, dadas as especificidades relacionadas a essa tipologia de cobertura. Por fim, 

destacamos as diferenças dos impactos decorrentes desses incidentes, entre países ricos e 

pobres, as quais se mostram decisivas para a compreensão dos desafios enfrentados pela 

gestão de riscos de desastres no Brasil. 

 

 

2.1 – Determinantes dos Desastres Naturais – Ameaça, Risco e Vulnerabilidade 

 

 

De acordo com a ONU (UNISDR, 2016) ameaças3 podem ser descritas como um 

fenômeno, substância, atividade humana perigosa ou condição específica que pode ocasionar 

mortes, ferimentos ou outros impactos à saúde, danos materiais, perda de meios de 

                                                           
2 Aqueles que são afetados por uma decisão ou, ainda, aqueles que podem afetá-la (REED, 2008, p. 2418, 
tradução nossa) 
3 Tradução livre do termo “Hazards” 
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subsistência e serviços, ruptura econômica e social, e danos ambientais. Elas podem ser 

originadas a partir de uma variedade de fontes geológicas, meteorológicas, hidrológicas, 

tecnológicas, etc, que, por vezes, agem de forma conjunta. De acordo com Copolla (2015), o 

que determina se uma ameaça tornar-se-á um desastre são o risco e a vulnerabilidade 

presentes em determinada localidade, conforme ilustrado na Figura 1. 

 

 

 

Figura 1- Componentes Formadores de um Desastre 
(Fonte: Elaboração Própria) 

 
 

 

O risco pode apresentar-se por meio de diversas conceituações, a depender da 

subjetividade e do cenário no qual se encontra inserido. Assim, referindo-se ao conceito no 

contexto de gestão dos desastres, Coppola (2015a) o define como sendo a probabilidade de 

ocorrência de um evento, ponderada pelas prováveis consequências dessa ocorrência. Veyret 

(2015a), por sua vez, em uma concepção mais analítica, afirma que  

 

O risco, objeto social, define-se como a percepção do perigo, da catástrofe 

possível. Ele existe apenas em relação a um indivíduo e a um grupo social ou 

profissional, uma comunidade, uma sociedade que o apreende por meio de 

representações mentais e com ele convive por meio de práticas específicas. 

Não há risco sem uma população ou indivíduo que o perceba e que poderia 

sofrer seus efeitos. Correm-se riscos, que são assumidos, recusados, 

estimados, avaliados, calculados. O risco é a tradução de uma ameaça, de um 

perigo para aquele que está sujeito a ele e o percebe como tal. (VEYRET, 

2015a, p.11) 
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A partir dessa definição, podem ser percebidos alguns aspectos peculiares que, por 

vezes, se confundem com o senso comum acerca das acepções do termo. Dessa forma, 

primeiramente, destaca-se o caráter relativo e, por que não, subjetivo da sua percepção. A 

citada autora destaca, por exemplo, as diferenças de percepção entre países com diferentes 

graus de desenvolvimento, entre épocas distintas, entre diferentes culturas, religiões, 

segmentos sociais, etc, e suas mudanças intermitentes ao longo das evoluções e revoluções 

que se seguiram. 

 

Faz-se necessário salientar a relevância da ação antrópica nesse processo. Segundo 

Licco (2013), os desastres são melhor entendidos quando considerados como resultantes de 

uma complexa interação entre um evento físico potencialmente prejudicial (inundações, secas, 

incêndios, terremotos e tempestades) e a vulnerabilidade de uma sociedade a ele exposta, 

caracterizada por aspectos determinados pelo comportamento humano, tais como 

infraestrutura, governança, educação e economia.  

 

Nesse sentido, a vulnerabilidade pode ser definida, resumidamente, como sendo o 

“grau de perda (de 0% a 100 %) resultante de um fenômeno potencialmente prejudicial” 

(CRED, 2016, tradução nossa). Conforme descrito por Chhibber e Laajaj (2013), tal variável 

pode ser subdividida em dois componentes, que são a exposição aos choques e a resiliência. 

 

Segundo os autores, o primeiro elemento é determinado tanto pela frequência e 

magnitude das ameaças naturais que afetam determinada população (Natural Hazards - NH), 

quanto pelo tamanho da parcela dessa população que pode vir a ser afetada (P). A resiliência, 

por sua vez, é definida pela capacidade da localidade de lidar com os desastres, tanto na fase 

de preparação, quanto na fase de resposta (R). Dessa forma, é possível se escrever a 

vulnerabilidade por meio da seguinte função: V= f(NH, P, R). Podemos acrescentar, ainda, 

que o grau de vulnerabilidade é diretamente proporcional à exposição aos choques e 

inversamente proporcional à resiliência. 

 

Esse seccionamento, por conseguinte, nos permite identificar a existência de uma 

multiplicidade de fatores que, por sua vez, tornam uma localidade mais ou menos vulnerável a 

determinada ameaça. De acordo com Coppola (2015, p.57, tradução nossa), “esse indicador 

resulta de uma combinação de fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e ambientais”. 
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Em decorrência dessa multifatorialidade, modelos de gestão de riscos que proporcionaram 

resultados satisfatórios em determinados países, por exemplo, não podem simplesmente serem 

importados por outros que, por sua vez, disponham de características distintas pois, 

fatalmente, não proporcionarão os mesmos efeitos (VEYRET e RICHEMOND, 2015a) 

 

Não se trata, portanto, de um indicador exato e aplicável indistintamente, mas sim da 

expressão de uma análise de um sem-número de peculiaridades que permeiam determinada 

região, o que torna indissociável o caráter histórico, cultural, econômico e social que a 

definem, e transpõe a imprescindibilidade da adaptação e flexibilidade à gestão dos riscos. 

Nessa perspectiva, Carvalho (2015) diferencia o conceito de “best available science”, que são 

meras reproduções de métodos ou estratégias que foram bem-sucedidas em momento e local 

determinado, do conceito de “melhores práticas” as quais, por seu turno, englobam uma 

reflexão crítica acerca da viabilidade e da eficiência de implementação local de estratégias, 

considerando as especificidades de uma determinada localidade. 

 

Dessa forma, a partir das conceituações apresentadas, é possível se inferir a 

necessidade de uma multidisciplinaridade de visões, áreas de conhecimento, técnicas, atores, 

instituições e informações, necessárias à gestão das diversas tipologias de riscos que, por 

vezes, se confundem. Tal fato escancara seu caráter mutável, abrangente, multifacetado e 

transfronteiriço, e demanda articulação entre especialistas, políticos, gestores públicos e 

sociedade para a sua correta identificação, avaliação, mitigação, gerenciamento e 

consolidação das melhores práticas. 

 

 

2.2 – Desastres – Conceito, Fases e Tipologias 

 

 

Em relação à evolução do conceito e do processo de percepção correspondente, 

Carvalho (2015) afirma que, inicialmente, os desastres eram vistos como sendo um fenômeno 

divino, representantes de castigos ou punições dos deuses às suas vítimas. Posteriormente, 

foram definidos como uma tradução das forças incontroláveis da natureza sob as quais a ação 

humana mostrar-se-ia inócua. Isso nos permite destacar, portanto, que a percepção acerca da 
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sua racionalização e da possibilidade de gestão dos riscos a eles relacionados surgiu apenas 

recentemente4, conforme relatado pelo autor: 

 

Finalmente, na era contemporânea, os desastres, mesmo aqueles 

denominados naturais, são descritos como fenômenos que, mesmo que de 

alguma forma desencadeados por eventos naturais, apenas atingem a 

condição de desastres quando alimentados por vulnerabilidades socialmente 

(re)produzidas. É a partir desse momento que estes passam a ser geridos por 

processos de racionalidade limitada, com o escopo de antecipar e responder 

a estes. (CARVALHO, 2015, p.21). 

 

Sob esse contexto, de acordo com o Centro de Investigação Sobre Epidemiologia dos 

Desastres (CRED), um desastre pode ser descrito como sendo uma “ situação ou evento, que 

supera a capacidade local, exigindo assistência externa de nível nacional ou; um 

acontecimento imprevisto e muitas vezes inesperado, que provoca danos significativos, 

destruição e sofrimento humano” (CRED, 2016, tradução nossa). Ainda, nos termos do 

Decreto n° 7.257 de 04 de agosto de 2010, o termo pode ser entendido como o “resultado de 

eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, 

causando danos humanos, materiais e ambientais e consequentes prejuízos econômicos e 

sociais”. 

 

Conforme destacado por Coppola (2015), faz-se necessário ressaltar que um evento, 

não se constitui, necessariamente, em um desastre. Para que este se consolide como tal, é 

preciso que a capacidade de resposta da localidade afetada seja excedida, podendo sua 

intensidade ser mensurada com base em número de mortos e feridos, valor dos bens 

danificados ou perdidos e grau de degradação ambiental resultante. 

 

Analogamente, nem todo desastre resulta em uma catástrofe. De acordo com o 

Instituto de Informações de Seguros (Institute of Insurance Information, 2016a), o termo 

“catástrofe” denota um desastre, seja ele natural ou provocado pelo homem, que é 

incomumente severo. Do ponto de vista do mercado (re)segurador de danos, um evento 

                                                           
4 De acordo com Carvalho (2015, p.40-41), o início da concepção moderna de desastres nas ciências sociais tem 
suas raízes nas observações feitas por Jean-Jaques Rousseau em sua carta a Voltaire, o qual havia escrito um 
poema acerca do terremoto de Lisboa ocorrido em 01/11/1755, naquilo que tem sido considerado como o 
primeiro desastre moderno. A visão de Rousseau marca o início da observação do sentido de desastres para 
além da vontade divina ou eminentemente natural, demonstrando os aspectos humanos e sociais dos 
desastres. 
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somente é considerado como sendo uma catástrofe quando as reclamações de sinistros 

alcançam um limite, definido em dólares, atualmente fixado em US$25 milhões, e ultrapassa 

um determinado número de segurados e companhias afetados. 

 

Em relação à sua tipologia, de uma forma geral, Sugarman (2006) os classifica como 

naturais, tais como tornados, erupções vulcânicas, secas, terremotos, etc., ou provocados pelo 

homem, tais como acidentes químicos ou nucleares, terrorismo, guerras, explosões, desastres 

aéreos, etc. Ressaltamos, contudo, que apesar dessa segmentação e, conforme enfatizado na 

discussão do conceito de risco realizada no item anterior, mesmo os desastres naturais não 

prescindem de uma ação antrópica.  

 

Kron (2016), nesse sentido, enumera diversos exemplos de desastres “naturais” que 

foram amplificados pela ação do homem, tais como o deslizamento de terra na região 

industrial de Shenzhen, China, em 2015, que resultou em 70 mortes em decorrência de uma 

pilha de entulhos de mais de cem metros acumulada ao longo dos anos, que ruiu com as fortes 

chuvas e soterrou as vítimas. Isso ilustra o fato de que ações relacionadas à exploração 

indevida de recursos naturais, ocupações irregulares, construções fora de padrões seguros, e 

diversos outros comportamentos humanos de risco influenciam decisivamente nos fenômenos 

naturais, razão pela qual entendemos que as tipologias acima mencionadas acabam por se 

fundir, na ocorrência de um evento. 

 

Em relação às suas fases, existem algumas variações de classificação entre os diversos 

autores, contudo, a regra geral é a segmentação com base nos momentos anteriores e 

posteriores ao evento em si. Nesse sentido, identificamos quatro momentos importantes os 

quais podem ser relacionados a um desastre: mitigação, preparação (tanto da resposta quanto 

da recuperação), resposta e recuperação (ALTAY e GREEN, 2006). De acordo com os 

autores, essa classificação é baseada no conceito de Comprehensive Emergency Management 

(CEM)5. Tal classificação, por sua vez, busca prover uma forma de reflexão acerca da 

                                                           
5 “Comprehensive Emergency Management (CEM) and later Integrated Emergency Management System (IEMS) 
can be distinguished from previous emergency management efforts. Prior to these two systems, disasters had 
commonly been approached by examining the dimensions and aspects of the disaster agent, for example, 
earthquakes vs. floods, toxic spills vs. tornadoes, hurricanes vs. blizzards. CEM and IEMS, however, are 
multihazard approaches based upon the assumption that all disasters (natural, man-made, and nuclear attack) 
have characteristics in common and require a single flexible system capable of adjusting to many kinds of 
hazards. These multi-hazard approaches place great importance on the role of state and local actors” 
(MUSHKATEL; WESCHLER, 1985, p.50).  
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adequação dos níveis e da composição dos investimentos e das atividades ao longo dos 

diferentes pontos de intervenção, objetivando-se, com isso, obter o melhor portfólio de ações 

a partir dos investimentos realizados (LEONARD e HOWITT, 2010), conforme ilustrado na 

Figura 2. 

 

 
 

Figura 2 - Comprehensive Emergency Management 
 (Fonte: Adaptado de LEONARD; HOWITT, 2010, p.47) 

 

 

  

Altay e Green (2006), por sua vez, descrevem alguns exemplos de atividades típicas 

de cada uma das fases que compõem um evento. Nesse sentido, a fase de mitigação engloba 

ações como zoneamento e diretrizes para o uso do solo, as quais objetivam o controle da 

ocupação de áreas de alto risco; construção de barreiras físicas; incentivos ou desincentivos 

fiscais; análise de riscos; seguros; implementação de códigos de construção; etc. Na fase de 

preparação, por sua vez, podemos citar a elaboração um plano de emergência e o 

desenvolvimento de sistemas de comunicação e um centro de operações de emergência; 

condução de simulações, exercícios de abandono; desenvolvimento de acordos de ajuda 

mútua e memorandos de entendimento, entre outros.  

 

Já na fase de resposta, tem-se atividades como a ativação do centro de operações de 

emergência e a implementação dos planos elaborados anteriormente; a promoção da 

evacuação das populações ameaçadas; abertura de abrigos, contendo provisões e cuidados 
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médicos; gerenciamento as fatalidade; reativação dos serviços vitais; busca por vítimas e 

sobreviventes; etc. Por fim, na fase de recuperação, podemos citar, por exemplo, realização da 

limpeza dos escombros; reconstrução de estruturas como estradas, pontes e outras estruturas 

importantes; provimento de cuidados essenciais para as populações deslocadas; completa 

restauração dos serviços; provimento de assistência psicológica para as populações direta ou 

indiretamente afetadas; assistência financeira para os indivíduos e governos. 

 

Assim, notamos um grande número de atividades que permeiam todos os momentos 

de um evento, e que precisam ser cuidadosamente compreendidas e consideradas no processo 

de gerenciamento. Nesse sentido, conforme afirmado por Carvalho (2015), a gestão dos riscos 

deve ser circular e sistêmica, devendo ocorrer, portanto, em todas as suas fases. 

 

2.3 – Planejamento, Avaliação e Gestão de Risco Integrada/Sistêmica 

 

A preocupação com as questões ambientais, especialmente no que se refere à ação de 

planejamento, constitui-se como um exercício relativamente recente, quando comparado com 

as demais políticas públicas. De acordo com Dodds (2013), sua origem é usualmente datada 

no final dos anos 1960 e início dos anos 1970, período conhecido como “despertar ambiental” 

nos Estados Unidos. De acordo com o autor, a partir daí, a política e a regulação ambiental 

deixam de ser uma forma de intervenção marginal do Estado, para se tornarem atividades de 

significativa relevância para atividades humanas e econômicas. 

Fogliati, Filippo e Goudard (2004) corroboram com tal afirmação, ao relatar que: 

 

Durante séculos predominou a ideia de que a natureza existia somente para 

satisfazer as vontades humanas, não se questionando o limite desse usufruto. 

No século passado, a partir da década de 60, em alguns países, e da década 

de 80, na maior parte do mundo, a sociedade foi se conscientizando de que a 

capacidade de suporte do planeta é limitada e de que a utilização 

indiscriminada dos recursos não-renováveis e a poluição provocada pelo 

desenvolvimento humano podem causar danos irreversíveis ao meio 

ambiente (FOGLIATI, FILIPPO e GOUDARD, 2004, p. 03). 
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Nessa perspectiva, criaram-se diversos organismos, conferências e tratados, que 

tinham como principal objetivo a promoção do desenvolvimento sustentável6, transformando 

em regras ações que antes eram consideradas exceções. Dessa forma, atualmente, percebe-se 

o planejamento e a gestão ambiental como temas centrais a serem incorporados pelos 

Governos, uma vez que os eventos relacionados às suas constantes transformações se 

mostram cada vez mais frequentes e intensos, ocasionando perdas humanas e financeiras sem 

precedentes. Questões relativas à sua degradação, e regras para o seu uso de forma sustentável 

tornaram-se prioritárias, tanto nas esferas públicas quanto privadas. De acordo com Frey: 

 

A questão ambiental impõe desafios peculiares à gestão e à política 

pública. Alguns pressupostos de uma gestão e de políticas públicas 

mais ajustadas à complexidade dos problemas ambientais tornam de 

fundamental importância um repensamento de nossos padrões e 

processos organizacionais no âmbito da gestão e do planejamento 

público. As discussões costumam girar em torno da necessidade de 

uma atuação interdisciplinar e intersetorial, do envolvimento e da 

participação do cidadão e da sociedade civil na gestão e no 

planejamento, bem como de processos de tomada de decisão capazes 

de inserir as preocupações com os bens comuns em estratégias 

efetivas de ação coletiva (FREY, 2012, p.147). 

 

Nesse contexto, o caráter multidisciplinar dos desastres consolida uma conexão 

indissociável entre o tratamento das questões ambientais e o gerenciamento dos riscos os 

quais lhes são inerentes, o que atribui papel central àquele e estabelece a participação de todas 

as esferas e agentes envolvidos como um requisito indispensável. Isso decorre não apenas das 

diferentes percepções e da capacidade intrínseca que o risco possui de acometê-los das mais 

variadas formas, mas também porque as perdas resultantes de um evento não se restringem 

apenas à localidade afetada, uma vez que seus efeitos multiplicadores se irradiam no tempo e 

no espaço, e concatenam questões sociais, econômicas, ambientais, psicológicas, 

institucionais, etc. Conforme afirmado por Singh (2010), o gerenciamento integrado apresenta 

como premissa o fato de que nenhuma ação deve ser considerada isoladamente, o que se 

traduz no entendimento de que o risco associado a um indivíduo, evento ou objeto em 

                                                           
6 De acordo com o Relatório Brundtland, no documento intitulado “Our Common Future”, publicado em 1987, 
o termo pode ser entendido como sendo “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Disponível em: 
http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-
6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf 
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particular demanda, necessariamente, uma ponderação que englobe as múltiplas contingências 

e dependências que o cercam. 

Ainda sob tal perspectiva, Baird (2010) relata que os resultados imediatos de um 

evento extremo podem ser facilmente quantificados, mas, em decorrência de seu caráter 

sistêmico, as consequências para determinada localidade dependem de diversos outros fatores 

de vulnerabilidade, relacionados não apenas àquela localidade, mas ao restante do mundo. 

Destarte, de acordo com a ONU (UNITED NATIONS, 2015), a gestão dos riscos deve 

reforçar o seu trabalho no sentido de reduzir a exposição e a vulnerabilidade, de forma a se 

evitar novos riscos, a mitigar aqueles existentes, a ampliar a accountability e a governança 

desse processo, promovendo maior coordenação nacional e cooperação internacional em todas 

as fases dos desastres. Necessita, ainda, combater os fatores de risco subjacentes, os quais são 

consequência da desigualdade e da pobreza, das mudanças climáticas, da urbanização 

acelerada, da fraqueza e baixa articulação entre as instituições, da falta ou inadequação da 

regulação e de incentivos à participação do setor privado. Assim, cada componente da análise 

deve considerar todos esses fatores, permitindo que as políticas públicas resultantes se 

mostrem coerentes. 

A esse respeito, Slovic e Weber (2002) destacam que a análise dos riscos pode ser 

subdividida em três componentes: a avaliação de risco, o gerenciamento do risco e as políticas 

públicas resultantes, conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Componentes da Análise de Risco 
(Fonte: Adaptado de SLOVIC; WEBER, 2002, p.03) 

 
 

Complementarmente, o Centro de Discussão Global da Resseguradora Swiss Re 

(Morgan, Bunting e Florin, 2010) e o Conselho Internacional de Governança dos Riscos 

(IRGC, 2006) destacam que a fase de avaliação se relaciona com a geração de conhecimento, 

por meio da qual se procede com a identificação e estimações de potenciais ameaças, seguidas 

da determinação da exposição e das vulnerabilidades de uma localidade estabelecida e, por 

fim, da estimação do próprio risco de ocorrência de um evento. Já a fase de gerenciamento, 

por sua vez, aproxima-se em maior grau dos processos de tomada de decisão (identificação, 

avaliação e seleção das opções disponíveis, implementação da opção escolhida, 

monitoramento e controle, feedback, etc). Por fim, as políticas públicas devem, por seu turno, 

abarcar os elementos das fases anteriores, incorporando-os ao projeto maior e seus respectivos 

valores, nível de aceitabilidade do risco, definição de responsabilidades, accountability e 

resolução de conflitos. 

A análise dos componentes acima citados nos permite inferir que o objetivo final do 

processo de análise de determinado risco é, mormente, a racionalização do componente de 

incerteza que o permeia. A esse respeito, Veyret e Richemond (2015a, p.30), afirmam que 

“para ser considerado pelos políticos, e dentro dos objetivos de uma gestão adaptada, o risco 

deve ser ‘calculável’, avaliável”. Isso nos leva ao fato de que deve haver uma análise 

confiável acerca dessa variável, acompanhada de probabilidades de ocorrência e informações 
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estatísticas, que o tirem do campo da incerteza, para que este possa ser compreendido pelos 

políticos e gestores quando da formulação de políticas públicas, subsidiando a elaboração do 

planejamento preventivo em um contexto de racionalidade limitada. Nesse sentido, Carvalho 

(2015) assinala tal variável como sendo um dos principais desafios que se coloca aos gestores: 

 

 Os desastres não apenas chamam a atenção para a premência da gestão dos 

riscos, mas também, e sobretudo, demonstram os desafios impostos ao 

gerenciamento da ignorância, da indeterminação, do desconhecimento, da 

incerteza e da precariedade sobre os dados que envolvem as probabilidades e 

as magnitudes dos riscos catastróficos. Ao mesmo tempo em que a gravidade 

dos desastres justifica a sua prevenção, as incertezas e os limites cognitivos 

do homem estabelecem, em muitos casos, sua ausência ou, no mínimo, 

grande dificuldade para realização de tal função preventiva (CARVALHO, 

2015, p.56). 

 

De acordo com Chhibber e Laajaj (2013), um dos fatores mais importantes na 

construção da resiliência de uma localidade é a determinação do governo em priorizar 

políticas públicas que primem pela prevenção às ameaças naturais que se apresentam, 

utilizando, assim, o critério do risco (antecipação) em detrimento do critério do dano 

(resposta) (CARVALHO, 2015). 

 

Salientamos, outrossim, que tais políticas, materializadas por meio de um conjunto de 

ações integradas, representam um compromisso de longo prazo que, por sua vez, necessita 

transcender as divergências e disputas políticas, a alternância de governantes, os conflitos de 

interesses, etc. Tal sistema exige, ainda, uma intersetorialidade entre diversas áreas, 

instituições e níveis de governo, primordial para que tais processos se constituam como 

frações de um programa nacional maior, ininterrupto, articulado e duradouro.  

 

Diante do exposto, verifica-se que a avaliação e a gestão ambiental eficiente deixaram 

de ser acessórios ao planejamento, para se tornarem elementos fundamentais para os governos 

na elaboração de políticas públicas que visem a consolidação uma gestão de riscos sistêmica e 

de longo prazo. Destarte, novas abordagens fazem-se necessárias, para que, cada vez mais, 

tais eventos possam ser devidamente identificados e avaliados, promovendo a mitigação dos 

riscos e redução de perdas. Para isso, se colocam à frente dos gestores grandes desafios, 

principalmente nos países menos desenvolvidos. 
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2.4 – Papeis dos Stakeholders no Gerenciamento de Risco 

 

2.4.1 – As Funções do Estado 

 

Existem diversas teorias acerca da participação do Estado nos mercados, que vão 

desde aquelas que preconizam a sua atuação ativa, promovendo ajustes, tomando inciativas, 

direcionando fluxos de investimentos e recursos, etc., àquelas que defendem que o mercado se 

autorregula e, portanto, este teria o seu equilíbrio afetado pela intervenção estatal.  

 

Em relação a essa discussão no contexto dos riscos catastróficos, Daniels & 

Trebilcock (2006) ressaltam as dificuldades dos governos em adotar medidas “mais 

eficientes” economicamente em decorrência tanto do fator social, que permeia ciclo dos 

desastres em todas as suas fases e ocasiona um constante conflito entre abordagens 

normativas e positivas7, quanto do fator político, que atrela ações preventivas a uma relação 

custo-benefício insatisfatória em termos de votos e prestígio aos governantes. A esse respeito, 

acreditamos que, ainda que possuam relevância no campo econômico, tais divergências 

mostram-se pouco frutíferas no âmbito da gestão dos desastres, ainda que a esfera econômica 

não lhe seja alheia. Florit (2012) corrobora com tal interpretação, ao destacar o fortalecimento 

do entendimento de que  

 

(...) os processos de desenvolvimento não podem nem devem se ater 

cegamente a uma trajetória linear predefinida, mas devem atender a uma 

gama complexa de variáveis, tanto objetivas (como a viabilidade econômica, 

os limites ambientais e as condições político-institucionais) quanto 

subjetivas (como as concepções de bem-estar, valores e anseios dos sujeitos 

envolvidos (FLORIT, 2012, p.248). 

 

Sob essa perspectiva, a ONU aponta o papel central do Estado na coordenação do 

processo de gestão dos riscos sem, contudo, atribuir-lhe a responsabilidade exclusiva. Kraus 

                                                           
7 De acordo com Costa (2011), no contexto das políticas econômicas, a Economia Normativa analisa de forma 
prescritiva como as autoridades governamentais devem agir, enquanto a Economia Positiva descreve o que, de 
fato, as autoridades fazem na prática. Disponível em: 
www.eco.unicamp.br/docprod/downarq.php?id=3093&tp=a 
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(2014), por sua vez, salienta que a especificidade acerca do papel do setor público nesse 

cenário é o fato de que os governos têm funções diferentes, as quais estão intimamente 

relacionadas aos diferentes riscos que enfrentam. Benson e Clay (2004), por seu turno, 

resumem de forma satisfatória os papeis mencionados anteriormente ao afirmarem que,  

(...) o grande desafio dos governos é responder aos desastres e aos riscos a 

ele relacionados, de forma que as perdas econômicas e as perturbações, 

incluindo os impactos fiscais, sejam minimizadas, a recuperação econômica 

seja rapidamente encorajada, os setores mais pobres e vulneráveis da 

sociedade recebam suporte prioritário, conforme as estratégias de redução da 

pobreza e a realização de objetivos de desenvolvimento de longo prazo não 

tenha atrasos significativos (BENSON e CLAY, 2004, p. 29-30, tradução 

nossa). 

 

Diante de tais objetivos, o Estado deve instituir mecanismos anteriores e posteriores 

aos eventos, por meio de ferramentas estruturais e não-estruturais8, as quais proporcionem a 

redução dos riscos e a construção da resiliência das comunidades ameaçadas. Assim, em 

seguida, discutiremos de forma breve e não-exaustiva, as principais funções públicas em cada 

um desses momentos. Destacamos, contudo, que apesar de estarem segregadas em função de 

sua temporalidade para fins didáticos, tais funções se confundem e permeiam todo o ciclo dos 

desastres. 

 

2.4.1.1 – Ações públicas anteriores ao evento 

 

Inicialmente, o setor público deve prover um aparato normativo e regulatório 

condizente com os desafios que a gestão de riscos lhe apresenta como exigências. Dessa 

forma, primeiramente, faz-se necessário o estabelecimento de uma política de proteção contra 

desastres em si, a qual contenha um planejamento lógico e encadeado de ações e enumeração 

das responsabilidades concernentes aos governos federal, estadual e local, e demais 

instituições envolvidas.  

 

Essa etapa demanda, ainda, a definição dos insumos para que tais ações sejam 

implementadas, sejam eles técnicos, humanos, etc., e a determinação do volume e da origem 

                                                           
8 De forma genérica, as medidas não estruturais estão tradicionalmente mais ligadas à ideia de diagnóstico 
(identificação e avaliação de risco) enquanto que as medidas estruturais dizem respeito mais a estratégias de 
gestão de risco (CARVALHO, 2015, p.65) 
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dos recursos financeiros necessários ao seu suprimento, principalmente por meio do 

desenvolvimento de inovações em mercados e produtos que visem o financiamento de risco e 

a consolidação desse mercado. De acordo com Cummins e Mahul (2009), os modelos de 

DRM propostos pelo Banco Mundial e ONU propõem que os governos devem trabalhar, em 

conjunto com organismos internacionais e o setor privado, proporcionando incentivos que 

visem promover um mercado de transferência de risco mais competitivo, por meio de 

subsídios à criação de bens públicos e de uma base de dados que permita melhor modelização 

dos cenários e precificação dos prêmios.  

 

Complementarmente, o setor público deve azeitar as suas relações institucionais 

internamente, com ações dos diferentes órgãos sendo direcionadas em um mesmo sentido, e 

as relações entre este e os demais atores, cuidando para que aqueles realizem suas funções 

com êxito, promovendo, assim, uma gestão sistêmica e eficiente. Giaretta, Fernandes e 

Philippi Jr. (2012), de forma acessória, realçam a importância da realização de capacitação 

técnica e instrumentalização dos profissionais envolvidos na gestão ambiental, de forma que 

tais indivíduos consolidem uma visão sistêmica e multidisciplinar de todas as etapas do 

processo, “complementando o saber e potencializando resultados” (p.195). Tais iniciativas 

devem vir acompanhadas da criação/aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência e 

accountability dos processos afins.  

 

Ainda sob tal perspectiva, as políticas relacionadas à gestão dos riscos naturais não 

devem ser elaboradas de forma apartada, uma vez que seu caráter multissetorial demanda uma 

interface com as demais políticas que permeiam o ciclo dos desastres. Assim, em decorrência 

dessa “transversalidade”, o aumento de sua efetividade exige articulação com outras políticas 

afins cujo direcionamento possa vir a impactar no meio ambiente (NUSDEO, 2010). Sob tal 

perspectiva, podemos elencar como políticas necessárias e complementares, a elaboração de 

códigos de construção civil que considerem o nível de vulnerabilidade das áreas ameaçadas, 

estabelecendo-se normativos concernentes ao uso e à ocupação do solo, à utilização de regras 

e de materiais para construção de edificações nessas áreas, etc. Essa legislação, por sua vez, 

deve realçar as áreas que sejam de habitação restrita ou proibida, e vir acompanhadas de um 

desenvolvimento urbano coordenado e planejado e de políticas habitacionais realistas. 

 

Ainda, segundo Sugarman (2006), tais normativos têm o condão de estimular as 

comunidades ameaçadas a tomarem atitudes profiláticas. Nessa esteira de pensamento, a 
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elaboração de códigos para a construção civil discutida anteriormente, poderia vir 

acompanhada de informações acerca da importância do cumprimento daqueles requisitos ora 

estabelecidos, juntamente com incentivos financeiros para que estes sejam implementados ou, 

ainda, aplicação de sanções àqueles indivíduos que não os cumprirem. 

 

O autor acrescenta ainda que, como fomento às medidas antecipatórias, principalmente 

em relação aos desastres causados pelo homem, o setor público pode estimular o setor 

privado, por meio de fiscalizações, do estabelecimento de procedimentos de segurança, de 

sanções financeiras e da necessidade de concessão de alvarás de funcionamento às empresas 

que, potencialmente, representem riscos à determinadas comunidades, tais como mineradoras, 

indústrias químicas, nucleares, etc. Dessa forma, mostram-se pertinentes a adoção de políticas 

mistas, as quais abranjam tanto “medidas de comando e controle, quando medidas de 

incentivos à internalização dos custos ambientais” (LUSTOSA, CÁNEPA e YOUNG, 2010, 

p.216). 

 

Supletivamente, Carvalho e Damacena (2013), chamam a atenção para a relevância da 

adequabilidade da infraestrutura das áreas ameaçadas, tanto natural (verde) quanto construída 

(cinza). Em relação à primeira, os autores apontam para a necessidade de que se promovam os 

serviços ecossistêmicos9, por meio do monitoramento, manutenção e recuperação de áreas 

alagadas, florestas, mares, dunas e outros ecossistemas capazes de atuar como proteção aos 

desastres naturais. Por conseguinte, Herzog e Rosa (2010, p.94) constatam que o 

planejamento adequado de uma infraestrutura natural ‘favorece a mitigação de impactos 

ambientais e a adaptação para enfrentar os problemas causados pelas alterações climáticas”. 

Lustosa, Cánepa e Young (2010, p.46) destacam, contudo, que “a natureza interdependente 

das funções ecossistêmicas faz com que a análise de seus serviços requeira a compreensão das 

interconexões existentes entre os seus componentes”, o que se consolida como grande desafio 

à conectividade entre políticas e instituições mencionadas anteriormente. 

 

                                                           
9 Acerca da definição dos serviços ecossistêmicos, Lustosa, Cánepa e Young (2010, p.44-45) destacam: “o 
entendimento da dinâmica dos ecossistemas requer um esforço de mapeamento das chamadas funções 
ecossistêmicas, as quais podem ser definidas como as constantes interações existentes entre os elementos 
estruturais de um ecossistema, incluindo transferência de energia, ciclagem de nutrientes, regulação de gás, 
regulação climática e do ciclo da água. Essas funções se traduzem em serviços ecossistêmicos na medida que 
beneficiam as sociedades humanas. Dentre elas, pode-se citar a provisão de alimentos, a regulação climática, a 
formação do solo, etc. São, em última instância, fluxos de materiais, energia e informações derivados dos 
ecossistemas naturais e cultivados que, combinados com os demais tipos de capital (humano, manufaturado e 
social), produzem o bem-estar humano”.   
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Em relação à segunda tipologia de infraestrutura, Carvalho (2015) afirma que diante 

da ocorrência de potenciais limitações apresentadas pela infraestrutura verde, esta deverá ser 

combinada com a infraestrutura construída, a qual é representada, de forma exemplificativa, 

pelas barragens, diques, estradas e outras obras de engenharia civil. Busca-se, com isso, a 

adoção de uma “abordagem estratégica híbrida”10 por meio da qual ambas funcionem de 

forma combinada e integrada. Carvalho e Damacena (2013) chamam a atenção para o fato de 

que tais estruturas demandam qualidade e coerência na sua “concepção, construção e 

manutenção”11, fazendo com que estas se mostrem resilientes diante das intempéries da 

natureza. 

 

Cabe-nos, ainda, ressaltar a importância do Estado como administrador da informação, 

já que se ela trata de um aspecto indispensável a qualquer tentativa de gestão, uma vez que 

sua influência transpõe “tanto os processos políticos, como os econômicos” (STIGLITZ, 

2002, p.487, tradução nossa). De acordo com Veyret (2015b), a construção do risco acontece 

em função das fontes de informação que os atores utilizam, tais como séries estatísticas, 

probabilidades, mapas, relatórios de seguradoras, etc. Assim, “o grau de apreensão de um 

risco é, nesse caso, resultado da quantidade de dados disponíveis” (VEYRET, 2015b, p.18). 

 

Em relação a esse aspecto, consideremos, primeiramente, a sua responsabilidade na 

geração de uma base de dados ampla, atualizada e largamente disponível aos formuladores de 

políticas públicas e demais agentes envolvidos na identificação e gestão dos riscos. De acordo 

com o Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,  

 

a redução dos riscos requer uma abordagem para vários perigos e tomada de 

decisões inclusiva e informada acerca desses riscos, com base no livre 

intercâmbio e na divulgação de dados desagregados, inclusive por sexo, 

idade e deficiência, bem como em informações sobre os riscos de fácil 

acesso, atualizadas, de fácil compreensão, com base científica e não 

confidenciais, complementadas por conhecimentos tradicionais (UNITED 

NATIONS, 2015, p.09). 

 

Dessa forma uma boa base de dados permite maior grau de adequação das políticas 

públicas que, por conseguinte, podem ser fundamentadas em um mapeamento das áreas mais 

                                                           
10 Carvalho, 2015, p.64 
11 Carvalho e Damacena, 2013, p.51 
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suscetíveis e em diagnósticos acerca da frequência, intensidade e comportamento dos eventos 

apreciados, constituindo-se como um guia para o processo decisório. É fato, contudo, que 

poucos países dispõem de uma base de dados compreensiva, a qual englobe informações 

relativas às construções e à infraestrutura, tanto públicas quanto privadas, incluindo 

localização, tipo de construção, etc. Tais referências são extremamente relevantes, tanto para 

o processo de determinação do impacto econômico de um possível evento, quanto para os 

programas de mitigação e gerenciamento (CUMMINS e MAHUL, 2009). 

  

Em segundo lugar, voltemo-nos para atribuição do Estado como divulgador dessas 

informações à população afetada e mantenedor do diálogo entre esta e os gestores. A respeito 

da divulgação das informações à sociedade, de forma que se incentive a sua participação nos 

processos decisórios, Chandler e Dumont (2012) afirmam que: 

 

Dada a dificuldade inerente à tentativa de facilitar a articulação de interesses 

comuns entre a população – muitas vezes, na melhor das hipóteses, 

indiferente e, na pior, hostil – sugere-se que a única reforma importante a ser 

introduzida no ensino de temas públicos, a fim de promover a gestão pública 

sustentável, envolve uma compreensão mais sofisticada de comunicação. 

Ferramentas de relações públicas eficazes podem aumentar a probabilidade 

de os administradores públicos transformarem a cidadania latente em 

participação ativa e construtiva (CHANDLER e DUMONT, 2012, p.107). 

 

Outrossim, os autores destacam a responsabilidade da administração pública na 

construção de interesses comuns e intersetoriais, por meio de incentivos à participação e da 

facilitação do diálogo com os cidadãos, no planejamento das políticas públicas e nos 

processos de tomada de decisão. Adicionalmente, Chhibber e Laajaj (2013, p. 54, tradução 

nossa), acrescentam que “apenas uma população bem informada a respeito das ameaças 

naturais que se apresentam pode criar incentivos adequados para que os governos invistam 

satisfatoriamente na prevenção e mitigação desses riscos”.  

 

E, finalmente, destacamos o papel do setor público como fornecedor de informações 

ao setor privado. A esse respeito, Froot (1999) destaca que a ausência de informações 

transparentes, acessíveis e objetivas se constitui, de certa forma, como uma barreira a entrada 

de novas empresas no mercado segurador, o que, por sua vez, diminui a concorrência, 

gerando um ‘oligopólio de especialistas’ o que, por seu turno, pode contribuir para o aumento 

do preço das coberturas. Destarte, uma base de dados sólida, objetiva e amplamente 
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disponível pode colaborar para o acirramento da competitividade no setor pois, ao reduzir o 

componente da incerteza, permite a entrada de novas empresas, o que, por seu turno, 

representa elevação da capacidade de subscrição de riscos e do capital disponível, melhor 

precificação dos prêmios e incentivo à inovação. 

 

Morris e Shin (2002) concluem a discussão acerca do “valor social” da informação 

pública, ao afirmarem que o desafio para os governos é o correto balanço entre a 

disponibilização de informações no momento e na frequência demandadas pela sociedade e 

pelo setor privado, e o reconhecimento de que existem custos de oportunidade e limitações 

inerentes a qualquer base de dados. Destarte, as instituições públicas devem se atentar para a 

coerência das publicações, de forma a se evitarem manipulações e danos que podem ocorrer a 

partir da divulgação de informações insuficientes ou imprecisas reconhecendo, portanto, a 

capacidade das sinalizações públicas de funcionarem como dispositivos de coordenação entre 

os atores. 

 

Por fim, deve-se destacar que a fase anterior aos desastres, conforme detalhada até 

aqui, constitui-se como um ponto nevrálgico para a gestão dos riscos. Assim sendo, o Estado 

não falha apenas quando viola as normas já estabelecidas, mas também quando deixa de 

tomar providências em relação a uma ameaça existente. A esse respeito Carvalho (2015, 

p.161), afirma que “não apenas a violação da norma expressa, mas também a omissão ante a 

existência de riscos previsíveis, para os quais a atuação do Poder Público era racionalmente 

exigível, pode justificar a responsabilização do Estado por omissão”. 

 

2.4.1.2 – Ações públicas posteriores ao evento 

 

Diante da ocorrência de uma catástrofe, ainda que tenham sido tomadas as adequadas 

medidas de mitigação e prevenção, as autoridades governamentais devem, primeiramente, ter 

um plano de resposta de emergência preciso e detalhado, de forma promover a ação mais 

rápida e eficiente possível, articulando as ações dos atores no sentido de se prover imediato 

socorro e assistência às vítimas, além do restabelecimento dos serviços essenciais. 

 

Em seguida, os governos têm a função de gerenciar o processo de compensação às 

vítimas pelas suas perdas, sejam elas relacionadas a mortos e feridos, propriedades destruídas 
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e danificadas ou, ainda, perdas financeiras ligadas à interrupção do fluxo econômico regular 

da localidade afetada. A esse respeito, Sugarman (2006), elenca pelo menos cinco funções 

governamentais de cunho compensatório, a saber: (1) facilitar o recebimento de recursos 

privados referentes à compensação pelas consequências de um evento; (2) assegurar 

disponibilidade de seguros para as vítimas quando o mercado falha em fazê-lo; (3) indenizar 

as vítimas quando o evento tenha ocorrido em decorrência de uma falha do governo em evita-

lo; (4) providenciar compensação como alternativa à indenização pela via judicial 

(responsabilização); (5) altruísmo e solidariedade nacional. 

 

Sob essa perspectiva, Carvalho (2015) acrescenta que, ainda que as medidas de 

compensação abarquem estratégias e formas de atuação situadas na fase de pós-desastre, elas 

se constituem como elementos imprescindíveis no contexto do gerenciamento circular do 

risco, já que a partir delas, podem-se mitigar as consequências negativas do evento, bem como 

prevenir ocorrências futuras. 

 

As ações posteriores ao evento incluem, por fim, medidas de recuperação que, por seu 

turno, visam reabilitar a área afetada, devendo, nesse sentido, haver o restabelecimento dos 

serviços públicos, da atividade econômica e do bem-estar das vítimas. A esse respeito, 

Carvalho e Damacena (2013) destacam que essa fase influencia significativamente o processo 

de mitigação já que, aqui, deve-se incorporar o aprendizado oriundo da ocorrência de um 

evento, mormente aquele relacionado às estratégias bem-sucedidas e às falhas mais evidentes, 

devendo a este serem agregados os princípios da gestão de riscos, com o objetivo de se 

elaborarem planos, políticas e normativos cada vez mais adequados, os quais resultem em 

medidas fortalecedoras da resiliência.  

 

Os referidos autores afirmam, ainda, que as novas estruturas físicas a serem 

reconstruídas devem se balizar por tais princípios demandando, portanto, uma análise acerca 

de todos os aspectos relacionados à sua viabilidade e segurança. Nessa esteira de pensamento, 

Benson e Clay nos chamam a atenção para o fato de que recuperação/reconstrução não deve 

ser encarada como um restabelecimento da condição existente, mas sim como uma busca pela 

maximização de melhorias econômicas, estruturais e tecnológicas que podem ser obtidas por 

meio desse processo (BENSON e CLAY, 2004). 
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Por fim, Keucheyan (2014) destaca a importância do Estado para a promoção de uma 

relação simbiótica entre o setor público, os fluxos de capitais, o meio ambiente e a sociedade: 

(...) o Estado moderno tem um papel de interface entre o capital e a natureza: 

ele regula o uso das condições de produção para que elas possam ser 

exploradas. O objetivo do ecossocialismo consiste em desfazer o tríptico 

formado pelo capitalismo, a natureza e o Estado. Trata-se de impedir este 

último de trabalhar a favor dos interesses do capital e reorientar sua ação a 

favor do bem-estar da população e da preservação do equilíbrio natural 

(KEUCHEYAN, 2014, p.04). 

 

 

Diante de todo o exposto, nos parece claro que Estado não perde a sua relevância na 

atividade de gestão. O que ocorre, de fato, é uma alteração do seu papel, de financiador e 

segurador em última instância, para gestor e viabilizador da gestão do risco.  

 

 

2.4.2 – As Funções dos Demais Stakeholders 

 

De acordo com a ONU (United Nations, 2015), ainda que o Estado seja o maior 

responsável pela redução dos riscos de desastres, esta deve ser uma responsabilidade 

compartilhada entre os demais stakeholders que, por sua vez, devem contribuir com ações que 

possibilitem que os objetivos propostos sejam alcançados. Sendo assim, sociedade civil, setor 

privado, organizações não-governamentais, setores acadêmicos e de pesquisas, organismos 

internacionais e até mesmo a mídia exercem papéis fundamentais na gestão dos riscos e na 

construção da resiliência das localidades ameaçadas. 

 

Esse entendimento possui fundamentação no conceito de Risk Governance (Morgan, 

Bunting & Florin, 2010), o qual pode ser traduzido como sendo a preocupação com a forma 

pela qual as autoridades públicas, o setor privado e as pessoas comuns podem, coletivamente, 

identificar, avaliar e gerenciar os riscos que com os quais se deparam. Nesse sentido, 

discutiremos a seguir, de forma sucinta, os principais papeis a serem desempenhados pelos 

demais stakeholders. 
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2.4.2.1 – Organismos Internacionais 

 

De acordo com Kraus (2014) as instituições externas públicas ou oficiais, tais como o 

Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI), as Organizações das Nações Unidas 

e seus respectivos programas (Programa para o Desenvolvimento (PNUD) e Organização para 

Alimentação e Agricultura (FAO), por exemplo, têm por objetivo fornecer recursos às regiões 

afetadas, sejam eles físicos, financeiros ou intelectuais. Consoante a autora, 

 

Isso pode ser feito por meio de empréstimos e subsídios desembolsados, ou 

através de alimentos, assistência financeira médica e técnica (...) no 

fornecimento de ajuda de emergência, na proteção do ambiente, fornecendo 

microcréditos aos agricultores e empresas locais, aumentando a produção de 

alimentos, construção de casas, estradas, hospitais e escolas, trabalhando em 

campos de refugiados, ensinando nas escolas e nas universidades, etc 

(KRAUS, 2014, p.47). 

 

Tais instituições devem, ainda, dar suporte a iniciativas, tanto públicas quanto 

privadas, que visem à correção de falhas de mercado existentes nos mercados segurador e de 

capitais, com o fulcro de viabilizar o desenvolvimento de mercados de gerenciamento de risco 

competitivos, especialmente nos países em desenvolvimento (POLLNER, 2001; CUMMINS 

e MAHUL, 2009) 

 

Diante do exposto, percebe-se uma mudança de paradigma por parte desse ator, que 

deixa de ser um doador/segurador em última instância e mero transferidor de recursos 12em 

caso de eventos para se tornar um provedor de recursos necessários ao desenvolvimento da 

gestão global de riscos. Assim, por meio de ações, tratados e conferências, essas entidades 

têm promovido o diálogo entre os países e demais entidades interessadas acerca das 

necessidades, restrições, metas, objetivos e inovações necessárias ao desenvolvimento do 

gerenciamento de riscos.  

 

 

 

 

                                                           
12 Fato que era bastante criticado tanto pela escassez mundial de recursos como pela ausência de exigências de 
contrapartidas e geração de risco moral por parte dos beneficiários. 
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2.4.2.2 – Setor Privado 

 

 

O setor privado de um modo geral dispõe de atores indispensáveis à consolidação 

desse processo. De acordo com Dlugolecki (2008, p.71, tradução nossa), torna-se essencial ao 

setor privado “trabalhar em conjunto com o setor público, como parte de uma abordagem 

denominada de ‘triplo dividendo’ a qual coordena adaptação, gerenciamento dos desastres e 

desenvolvimento econômico sustentável”.  

 

Conforme dispositivo do Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (UNITED 

NATIONS, 2015) o setor privado deve participar e apoiar a pesquisa e a inovação, bem como 

o desenvolvimento tecnológico, com o intuito de aprimorar a gestão e a transferência dos 

riscos de desastres, instituindo modelos de negócio, práticas e produtos que busquem a 

incorporação dos princípios da gestão de risco. Adicionalmente, podem ser realizados 

investimentos com o intuito de ampliar o conhecimento acerca dos riscos, e a promoção de 

ações de sensibilização e formação para seus funcionários, clientes e parceiros, a partir do 

compartilhamento e disseminação de boas práticas e de dados não-sensíveis, além de uma 

atuação ativa, sob as orientações do setor público, no desenvolvimento de normativos e 

padrões técnicos. 

 

Em relação ao setor segurador especificamente, Seitfert e Lindberg (2012) afirmam 

que esse mercado possui uma grande capacidade de impacto na sociedade, decorrente do seu 

tamanho e influência. Dessa forma, tais entidades podem e devem promover comportamentos 

que estimulem atitudes sustentáveis, tornando-se bechmark para as melhores práticas a serem 

compartilhadas com consumidores, outras indústrias, formuladores de políticas públicas e 

reguladores. Além disso, por meio de incentivos de preços, consultorias para avaliação de 

riscos, educação financeira, e desenvolvimento de produtos específicos, as seguradoras podem 

contribuir com um melhor gerenciamento dos eventos extremos. Assim, cabe a este setor 

buscar, junto aos governos, parcerias duradouras e confiáveis, que sejam mutuamente 

benéficas, visando maior desenvolvimento dos mercados, a manutenção/aumento da oferta e a 

criação de novos produtos e mecanismos que possam mitigar os riscos e a vulnerabilidade. 
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2.4.2.3 – Organizações Não-Governamentais (ONGs) 

 

As ONGs não apenas são responsáveis pelo reconhecimento dos perigos oriundos das 

alterações climáticas, como também se mostram atuantes na vanguarda da reação a elas. 

Assim, não se constituem apenas como grupos de pressão, mas também desempenham um 

papel significativo na coordenação de informações científicas e na sua respectiva 

disponibilização aos tomadores de decisões e ao público, envolvendo-se de maneira intrínseca 

no estabelecimento das políticas referentes aos eventos climáticos (GIDDENS, 2009). 

 

Ademais, tais entidades podem contribuir para a facilitação na prestação de apoio aos 

Estados, de acordo com as políticas nacionais, leis e regulamentos, na implementação dos 

acordos internacionais a nível local, regional, nacional e global, a partir de ações fundadas no 

comprometimento, boa-vontade, conhecimento, experiência e recursos (UNITED NATIONS, 

2015). 

 

2.4.2.4 – Comunidade Acadêmica, Científica e Demais Entidades de Pesquisa 

 

De acordo com Veyret (2015b), os especialistas, representados por cientistas e 

técnicos são responsáveis por ações relacionadas à definição do risco, à análise da exposição e 

da vulnerabilidade das localidades ameaçadas, e às potenciais modalidades e intensidades dos 

danos possíveis as quais, por sua vez, deverão subsidiar a tomada de decisão dos gestores e 

formuladores de políticas públicas. 

 

Conforme preconizado pela ONU (UNITED NATIONS, 2015), as entidades de 

pesquisa, de uma forma geral, devem se concentrar na identificação dos fatores de risco dos 

desastres e na construção de cenários, incluindo os riscos emergentes, no médio e longo 

prazo, incentivando o aumento das pesquisas com aplicação local, regional e nacional, 

fornecendo suporte às ações originárias das comunidades e autoridades, e produzindo uma 

interface entre política e ciência. 
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2.4.2.5 – Sociedade Civil 

 

Veyret (2015a) nos chama a atenção para a relevância dos atores da sociedade civil no 

processo de percepção do risco e na articulação entre os especialistas e os tomadores de 

decisão, já que a sua experiência pode ser geradora de demandas por estudos especializados, 

de alertas para determinadas especificidades dos eventos que se apresentam, de definição de 

responsabilidades para cada ator e de construção de debates políticos e acadêmicos 

relacionados ao tema.  

 

Consoante, o Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (UNITED NATIONS, 

2015) preconiza que a sociedade civil, as organizações de trabalho voluntário, as organizações 

comunitárias, entre outras, devem participar, em conjunto com as instituições públicas, no 

desenvolvimento e implementação de estruturas normativas, ações e planos para a redução 

dos riscos de desastres. Essa participação deve se dar por meio do provimento de 

conhecimentos específicos e pragmáticos aos gestores e formuladores de políticas públicas, da 

apresentação de demandas e de maior envolvimento nas ações e apoio à conscientização 

pública e ao desenvolvimento de uma cultura de prevenção e educação sobre os riscos, 

reforçando a sinergia entre os grupos. 

 

2.4.2.6 – Mídia 

 

Atualmente, a participação da mídia se mostra decisiva em qualquer processo, 

apresentando-se tanto como uma forma de poder quanto como um ator político, ambos 

indispensáveis ao processo democrático. Em sua origem, seria um instrumento importante de 

informação, que deveria fornecer à sociedade uma visão pluralista dos fatos, para que, dessa 

forma, a população tivesse condições de avaliá-los. Recentemente, contudo, presenciamos os 

meios de comunicação, por vezes, atuando como instrumentos formadores de opinião, mas 

não de reflexão, fato decorrente da demanda por “furos de reportagem”13, traduzida pela 

necessidade financeira de se publicar algo que chame a atenção das massas, ou seja, que 

venda e proporcione retorno financeiro (OLIVEIRA, 2014).  

                                                           
13 De acordo com Oliveira (2014, p.02) o termo “furo” (tradução do termo inglês “scoop”), designa “a notícia 
dada em primeira mão, com exclusividade”, por algum meio de veiculação de notícias. 
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Destacamos, nesse sentido, que a atuação vislumbrada por parte dos meios de difusão 

de informação, como forma de contribuição e suporte às políticas públicas, é uma conduta 

baseada nos princípios de moralidade, humanidade e responsabilidade da informação, em 

detrimento do exclusivo retorno econômico e sensacionalismo (SEON-KYOUNG e GOWER, 

2009). 

 

Nessa esteira de pensamento, Brito Junior et al. (2014) afirmam que, ao se analisarem 

as atribuições do setor midiático no contexto dos desastres, constata-se que este dispõe de 

recursos fundamentais, os quais possibilitam a produção de alertas e informativos à população 

de maneira regular. Além disso, ao fazer menções aos eventos catastróficos, a mídia desperta 

sensações muito mais significativas, ressaltando sentimentos como culpa e responsabilidade 

(CHO e GOWER, 2006). Nesse sentido, essa repercussão pode ser positiva no processo de 

internalização e percepção dos riscos e na consolidação das medidas preventivas, 

promovendo-se campanhas educativas e alertas destinados aos segmentos populacionais mais 

vulneráveis e estimulando uma cultura de prevenção e o fortalecimento do envolvimento das 

comunidades. 

 

Ainda, de acordo com o Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (UNITED 

NATIONS, 2015), esse stakeholder deve atuar nos níveis local, regional, nacional e global, 

contribuindo para o aumento da sensibilização e da compreensão dos eventos por parte do 

público. Isso pode ser feito por meio da adoção de políticas específicas de comunicação, da 

disseminação de informações precisas e não-sensíveis acerca das ameaças, dos riscos e dos 

próprios eventos, incluindo aqueles de pequena escala, e do fornecimento de suporte à 

implementação de sistemas de alerta e a medidas de sobrevivência. Tais informações devem 

ser disponibilizadas de uma forma transparente, simples, acessível e de fácil compreensão, de 

forma cooperativa com as diretrizes do setor público. 

 

Destarte, diante de todo o exposto, percebemos que a atuação conjunta dos 

stakeholders é medular para a gestão dos riscos. Frey (2012), nessa perspectiva, afirma que 

Torna-se igualmente crucial a consolidação de práticas de articulação 

informal, a formação de redes de atores que continuamente interagem, 

trocam ideias e informações e desenvolvem coletivamente propostas e 

estratégias alternativas. São essas redes articuladas que dão sustentação à 

democracia participativa ou deliberativa, sendo uma premissa para o 
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possível avanço do ideário ambientalista no âmbito dos sistemas político e 

econômico e da cidadania ecológica da sociedade (FREY, 2012, p.170). 

 

Pollner (2001) corrobora com tal afirmação, ao declarar que a combinação de recursos 

públicos, privados, multilaterais e internacionais permite a implementação, de forma conjunta, 

de ferramentas mais eficientes para o gerenciamento de riscos as quais, por sua vez, 

mitigarão, de forma mais oportuna, as perturbações econômicas e financeiras oriundas de 

eventos futuros.  

 

 

2.5 - Os seguros na gestão dos riscos catastróficos e os mecanismos alternativos de 
transferência de risco 

 

Em relação às funções precípuas atribuídas ao mercado segurador, Wirtz afirma:  

 

o princípio fundamental do seguro é baseado em uma rede solidária de 

segurados, os quais pagam contribuições a um fundo e, em retorno, recebem 

uma compensação pela ocorrência de perdas, geralmente no mesmo 

montante desta, por vezes deduzido de uma quantia pré-acordada de risco 

retido tipicamente denominada de franquia (WIRTZ, 2013, p.127, tradução 

nossa). 

 

O seguro tem mostrado crescimento exponencial na sua relevância quando nos 

referimos a questões relacionadas ao gerenciamento de riscos de catástrofes. A Conferência 

do Clima ocorrida em 1992, a qual culminou na assinatura do Protocolo de Kyoto, já se 

referia ao potencial papel a ser representando pela indústria seguradora na mitigação desses 

eventos (CUMMINS e MAHUL, 2009). Acordos posteriores, tais como o Hyogo Framework 

for Action 2005-2015 e o Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 

acenaram para a necessidade de se desenvolverem mecanismos de financiamento e 

compartilhamento do risco, especialmente seguros e resseguros que proporcionem cobertura 

para tais eventos. 
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2.5.1 – O Estado e o Mercado Segurador 

 

O trade-off acerca da intervenção do Estado na esfera econômica aplicado ao campo 

dos seguros traduz-se pela existência de correntes que preconizam que o Estado deva impor 

regras às populações residentes em áreas ameaçadas sem, contudo, interferir nos mercados de 

transferência de risco. Assim, conforme anotado por Daniels & Trebilcock (2006), a 

precificação dos seguros deve seguir a lógica atuarial em que prêmios maiores são cobrados 

daqueles que se encontram em situações de maior exposição ao risco, enquanto aqueles que se 

agrupam em situações de menor exposição ou, ainda, adotem medidas mitigatórias devam 

desembolsar montantes inferiores.  

 

Segundo esse entendimento, os subsídios aos seguros incentivam o comportamento de 

risco, pois inibem ações mitigatórias em decorrência da certeza da cobertura, incentivando o 

risco moral e a seleção adversa. King (2013), nesse sentido, destaca que os defensores dessa 

corrente afirmam haver cobertura suficiente, mas a interferência regulatória por vezes 

desestabiliza esse mercado ao impor regramentos que obrigam as (re) seguradoras a manterem 

prêmios abaixo do recomendado pelos cálculos atuariais. 

 

Daniels & Trebilcock (2006) afirmam que a outra corrente, por sua vez, preconiza que 

o Estado, no exercício da sua função distributiva, deve corrigir as distorções sociais 

existentes, proporcionando cobertura de seguros onde o mercado inexiste ou se mostra 

insuficiente, e compensação às populações que se mostram mais necessitadas, já que são estas 

as mais afetadas na ocorrência de um desastre. King (2013) revela que, de acordo com tal 

entendimento, o Estado é, de fato, o segurador em última instância, em decorrência do volume 

de recursos que dispõe, devendo ainda prover gerenciamento de risco eficiente, com o intuito 

de encorajar moradores, indivíduos e Estado a adotarem mecanismos que diminuam a 

exposição às perdas. 

 

Apesar da dicotomia que transpassa essa discussão, King (2013) afirma que existe um 

consenso entre ambas as correntes de pensamento supracitadas, a qual reside na interpretação 

de que o aparato regulatório criado pelo Estado permite que se consolidem incentivos para 

que o capital privado flua para dentro do mercado de seguros de danos contra catástrofes. Para 

tal, esses normativos devem ser materializados por meio de códigos de construção que 
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encorajem a utilização de técnicas efetivas de planejamento territorial fazendo-se necessária, 

ainda, a construção de um ambiente regulatório em que se priorize a competição pautada na 

precificação baseada em riscos e na redução das barreiras aos novos mercados de 

securitização desses riscos. 

 

Corroborando com tal afirmação, Chhibber e Laajaj (2013) destacam que, a despeito 

da existência de correntes que defendem a não-intervenção do Estado, na maioria dos países 

desenvolvidos o mercado de seguros para catástrofes não é totalmente privado apresentando, 

em algum grau, participação do setor público. Este, por sua vez, demanda um aparato 

regulatório e instituições fortes para garantir, principalmente, que as seguradoras cumpram os 

requisitos de solvência e sejam grandes o suficiente para diversificarem os riscos ou 

contratarem resseguro a condições factíveis, de forma que a ocorrência de um evento não 

ocasione um colapso financeiro dessas entidades, prejudicando, assim, a estabilidade desse 

mercado. O Estado deve, ainda, com o intuito de reduzir o componente do risco moral, 

estabelecer parâmetros e contrapartidas necessários ao pagamento das indenizações, 

incentivando a adoção de medidas mitigatórias por parte dos segurados. 

 

Daniels & Trebilcock (2006), por seu turno, finalizam tal discussão com a constatação 

de que, independentemente da alternativa escolhida, sempre haverá limitações, traduzidas pela 

existência de um risco residual permanente, razão pela qual formas de acesso aos mecanismos 

de seguros e de compensação serão recorrentemente demandadas, assim como a garantia de 

solvência, credibilidade e inovações por parte de tais mercados.  

 

2.5.2 – Os Seguros no Contexto das Catástrofes Naturais  

 

O conceito de risco, discutido anteriormente, está intimamente ligado aos seguros. Ao 

realizar o gerenciamento desse risco, os indivíduos, empresas, governos, etc., podem assumi-

lo ou transferi-lo a outras instituições, por meio do contrato de seguro (MARIN, 2016). 

Segundo Kraus (2014), a necessidade de financiamento ex ante dos eventos catastróficos que 

se coloca para os governos implica a utilização de mecanismos de transferência de riscos, 

representados, principalmente, pelos seguros e resseguros, além dos mecanismos alternativos, 

tais como títulos de catástrofe e fundos. Nesse seguimento, Carvalho (2015, p.51), reitera que 

“os seguros têm a função de estimular a adoção de medidas preventivas e a gestão de riscos, 
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assim como fornecer compensação de fontes públicas e privadas às vítimas”. Assim, esse 

segmento tem aumentado sua relevância no processo de mitigação dos desastres. 

Outrossim, de acordo com Mills (2009), o mercado segurador, seus respectivos 

parceiros e outros membros da comunidade têm, exponencialmente, considerado essa 

indústria como parte da solução para o gerenciamento dos riscos, a partir da criação de 

produtos e serviços inovadores. Dessa forma, existe um número crescente de ações que, por 

seu turno, visam ampliar a resiliência e consolidar as adaptações às mudanças climáticas. 

 

O segmento de catástrofes, contudo, representa um desafio significativo à indústria de 

seguros, em decorrência da imprevisibilidade e das peculiaridades de seu comportamento 

(POLLNER, 2001). Outrossim, tais eventos podem ser enquadrados na categoria de riscos de 

cauda larga, isto é, um risco que tem uma “probabilidade de eventos ‘desviantes’ e extremos 

mais elevados do que a curva normal de distribuição probabilística” (CARVALHO, 2015, 

p.10), conforme demonstrado na Figura 4. 

 

 

 

Figura 4 - Distribuições Estatísticas de Probabilidade de Perdas - Riscos de Distribuição Normal x 
Riscos de Catástrofes 

 (Fonte: Adaptado de POLLNER, 2001, p.11) 
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Conforme podemos verificar, os eventos de natureza catastrófica apresentam baixa 

probabilidade de ocorrência, mas efeitos que podem se mostrar devastadores para as 

seguradoras, em razão da concentração dos sinistros em um curto período de tempo e do 

elevado grau de correlação entre eles. Assim, de acordo com Wirtz (2013), seria inviável que 

as seguradoras locais assumissem perdas da magnitude proporcionada pelas catástrofes ao 

longo do tempo. Esse fato, por sua vez, gera uma demanda por cobertura adicional por parte 

de tais entidades, de forma a gerar aumento de capacidade e garantir a solvência desse 

mercado. 

 

 

2.5.3 – Os Resseguros como Mecanismo de Diversificação dos Riscos 

 

O Instituto de Resseguros do Brasil (IRB – Brasil Re, 2011) define resseguro de 

catástrofe como: 

 

tipo de resseguro não-proporcional14 destinado a prover cobertura para 

ocorrências altamente danosas, provenientes da acumulação de sinistros 

consequentes de um mesmo evento ou de uma série de eventos com o 

mesmo nexo causal. O ressegurador ajusta com a seguradora cedente um 

limite de perdas denominado limite de catástrofe, a partir do qual são 

recuperados os prejuízos excedentes (IRB, 2011, p. 184) 

 

De acordo com Harrison (2007) o resseguro de catástrofe permite a uma seguradora 

restringir seus prejuízos a valores predeterminados, isto é, a uma só retenção por evento, uma 

vez que as perdas que excederem a sua retenção serão repassadas aos resseguradores 

estabilizando-se, portanto, a sua sinistralidade e evitando grandes oscilações em seu fluxo de 

rendimentos do mercado segurador como um todo.  

 

                                                           
14 Resseguro não-proporcional é aquele no qual o ressegurador responde pela totalidade da carteira ou pela 
sinistralidade globalmente considerada, responsabilizando-se pela parte que exceder o limite de sinistro da 
seguradora cedente (IRB – Brasil Re, 2011, p.186) 
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Figura 5 - O Papel do Resseguro na Transferência de Risco 
(Fonte: Adaptado de WIRTZ, 2013, p.130) 

 

 

Nota-se, conforme demonstrado na Figura 5, que o resseguro é conduzido globalmente 

e entre as mais diversas linhas de negócios de seguro, razão pela qual promove uma melhor 

distribuição dos riscos (WIRTZ, 2013). Assim, por meio desses contratos, gera-se uma 

proteção adicional às seguradoras para os eventos mais graves, reduzindo a sua exposição aos 

picos de subscrição e sinistralidade, aumentando sua capacidade para assumir grandes riscos, 

proporcionar maior fôlego financeiro15 e, principalmente, obter dispersão do risco 

internacionalmente (MARIN, 2016). Cabe destacar este último aspecto em decorrência da 

importância que o mesmo reserva aos países nos quais existe grande exposição e incidência 

de riscos catastróficos. De acordo com Wirtz (2013), o fato de as seguradoras locais reterem 

apenas uma parte desses riscos, diversificando o restante ao redor do mundo por meio do 

resseguro, permite que tais economias se recuperem de forma muito mais rápida das 

consequências de um grande evento. 

 

Salienta-se, contudo, que o resseguro não é uma atividade exclusiva da relação entre 

seguradoras diretas e resseguradoras. Nesse sentido, Marin (2016) afirma que tal produto 

pode ser adquirido tanto por resseguradoras profissionais, quanto por departamentos de 

resseguro de seguradoras autorizadas, consórcios, associações e pools, variando conforme a 

legislação e as especificidades da localidade em que atuam.  

                                                           
15 Surplus relief (Harrison, 2007) 
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No entanto, a despeito de todas os benefícios, existem momentos de flutuação no 

mercado, em que a capacidade global de resseguro pode ser reduzida, em decorrência de uma 

ou mais catástrofes significativas em um curto espaço de tempo (HARRISON, 2007). Esse 

fato, por sua vez, incorre em escassez de resseguros ou aumento dos preços (hard reinsurance 

market16), gerando limitações à sua contratação. Assim, as seguradoras se veem obrigadas a 

procurar métodos alternativos de transferência desses riscos. Sob essa perspectiva, o mercado 

de capitais, em razão da significativa capacidade de que dispõe, apresenta-se como alternativa 

para que as seguradoras financiem o risco da sua operação. 

 

2.5.4 – A Inserção dos Riscos Catastróficos no Mercado de Capitais 

 

Conforme relatado por Pollner (2001), catástrofes globais, tais como furacões e 

terremotos, ocorridos nos anos 199017, geraram uma escassez significativa de resseguros em 

âmbito internacional. A saturação da capacidade de tais empresas em assumir riscos, além de 

colocar em xeque a solvência dos mercados seguradores locais, gerou um aumento 

considerável das taxas aplicadas às operações de transferência de riscos de catástrofes. Esse 

fato, por sua vez, originou a necessidade de soluções alternativas para financiamento e 

transferência de riscos (Alternative Risk Transfer ou ART) e a aproximação do mercado 

segurador com o mercado de capitais. 

 

Nesse sentido, King (2013) afirma que: 

 

As desregulamentações dos mercados financeiros, a globalização dos 

negócios, as inovações tecnológicas ocorridas nas décadas de 1980 e 1990 

levaram à evolução dos derivativos como uma ferramenta de gerenciamento 

de risco, e à aplicação da securitização18 de novas linhas de produtos de 

seguro (KING, 2013, p.24 – tradução nossa). 

                                                           
16 Cummins e Mahul (2009) utilizam o termo para definir uma condição de mercado em que a oferta de 
cobertura de resseguros é restrita e os preços são elevados, em oposição ao soft reinsurance market, em que 
tais condições são diametralmente opostas, com grande oferta de cobertura e preços em declínio. 
17 Segundo Harrison (2007), somente em 1992, ocorreram o Furacão Andrew, o qual atingiu a costa sul dos 
Estados Unidos em 24 de agosto de 1992, levando sete seguradoras do Estado da Flórida à falência, e o Furacão 
Iniki, que levou à insolvência a maior seguradora do Havaí. 
18 King (2013) define o termo como sendo uma prática financeira por meio da qual se reúnem vários tipos de 
riscos em um único título, o qual pode ser comercializado. 
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Dessa forma, conforme afirmado por Bruggeman (2010), os mercados de 

seguros/resseguros e de capitais passaram a convergir gradualmente, com maior envolvimento 

dessas instituições e dos seus respectivos negócios. Esse fato se constitui em um fator positivo 

para ambos, uma vez possibilita maior eficiência, redução dos custos operacionais e da 

volatilidade dos preços e maior estabilidade para os gestores de risco. O autor acrescenta, 

nesse sentido, que “uma visão ‘holística’ acerca do gerenciamento de riscos de catástrofes 

demanda um foco nos dois setores, e em como eles podem trabalhar de forma conjunta para se 

buscarem soluções ótimas” (BRUGGEMAN, 2010, p.182). Assim, houve uma mescla entre 

os conceitos de seguros, valores mobiliários e instrumentos bancários (KING, 2013). 

 

Nesse cenário, as seguradoras, além de adquirirem resseguro, passaram a contar com 

instrumentos de ART os quais, por sua vez, possibilitaram maior diversificação, oferta e 

capacidade a essas entidades. De acordo com King (2013), existem duas categorias de 

métodos para ART. A primeira, denominada Insurance Linked Securities (ILS), pode ser 

representada pelos títulos de risco de catástrofe (catastrophe risk bonds ou cat-bonds), 

conforme ilustrado na Figura 6, e pelos derivativos de seguro de catástrofe, tais como as 

opções e swaps. Esses instrumentos permitem a transferência direta do risco assumido pelas 

seguradoras aos investidores, por meio da emissão de uma dívida diretamente ligada ao 

evento, e necessitam de um agente de custódia (SPV – Special Purpose Vehicle) para 

gerenciar os recursos durante o período de vigência do título, aplicando quantias em ativos 

livres de risco e garantindo o fluxo de pagamentos entre as partes. 

 

 

 

Figura 6 - Transferência de Risco por meio de Cat-Bonds 
(Fonte: Adaptado de CARDENAS et al., 2007, p.48) 
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Cabe salientar, ainda, que esses títulos possuem parâmetros definidos pelas partes, tais 

como velocidade do vento, escala de terremotos, índices pluviométricos, etc., por meio dos 

quais haverá a determinação ou não de pagamento em caso de um evento. Assim, conforme 

demonstrado na Figura 7, caso ocorra um desastre o qual atenda aos requisitos previamente 

definidos, o investidor perde o valor correspondente ao montante principal aportado, o qual é 

transferido à parte segurada. Alternativamente, caso não ocorram eventos ou, ainda, caso o 

evento ocorrido não se enquadre nos parâmetros de cobertura, os investidores recebem o 

montante principal, acrescido de juros pagos pelo segurado (PHILLIPS, 2014). 

 

 

Figura 7 - Funcionamento de um Cat-Bond 
(Fonte: Adaptado de PHILLIPS, L., 2014) 

 

 

A segunda forma de ART, por sua vez, é representada pelos financiamentos de risco 

contingente, e permite que seguradoras e resseguradoras utilizem linhas de crédito para se 

equilibrarem financeiramente no período entre a ocorrência de um evento e a execução do 
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financiamento pós-desastre. Nesse caso, contudo, não ocorre a transferência do risco do 

segurador para investidores do mercado de capitais, mas apenas a promoção de um fluxo de 

capital para se promover alívio financeiro às seguradoras após o pagamento de sinistros de um 

evento. 

 

Dessa forma, as seguradoras passaram a construir estratégias mais custo-eficientes 

para o financiamento dos riscos, adotando portfólios que combinam percentuais de 

transferência de risco e de volume de retenção. Cummins e Mahul (2009) afirmam, a esse 

respeito, que o mix “ótimo” de transferência e de retenção de riscos depende de diversos 

fatores relacionados às condições de oferta e de preços no mercado de resseguros, à 

disponibilidade e aos custos dos instrumentos de ART, e ao custo de manutenção das reservas 

de capital. Pollner (2001), por seu turno, conclui que as inovações proporcionadas pela 

inclusão desses riscos no mercado de capitais permitiram opções mais adequadas à gestão da 

capacidade de subscrição e melhores condições financeiras para aqueles que mais necessitam 

de proteção, isto é, os segurados e as pequenas seguradoras. 

 

Em termos de gerenciamento dos riscos por parte dos governos, esses instrumentos 

também possibilitam, principalmente por meio de parcerias público-privadas, pools, etc., 

melhores condições de financiamento de medidas de prevenção e recuperação. Em relação aos 

países mais desenvolvidos, Pollner (2001) afirma que: 

 

Os governos, particularmente nas economias desenvolvidas da Europa e dos 

EUA, já testemunharam a “saída” das seguradoras de mercados privados 

expostos a catástrofes naturais e, portanto, têm estabelecido esquemas de 

colaboração público-privadas para garantir a cobertura catastrófica através 

dos pools (removendo os riscos de catástrofe dos balanços das empresas), e 

de tratados de resseguro (...). Os mercados de capitais estão dispostos a 

fornecer suporte de crédito para fins de seguros desde que as projeções de 

prêmios futuros e outros encargos sejam suficientes para garantir a 

restituição dessa dívida, caso os recursos não sejam utilizados (Pollner, 

2001, p.03, tradução nossa). 

 

Em alguns países, contudo, especialmente aqueles que ainda possuem os mercados 

segurador e de capitais menos desenvolvidos, a utilização desses instrumentos ainda esbarra 

em restrições relacionadas à legislação de cada país, tais como aspectos referentes à tributação 

desses recursos e suas respectivas operações, e a dispositivos protecionistas ligados a 
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restrições de transferência dos riscos internacionalmente. De acordo com Pollner (2001), 

vários países em desenvolvimento e portadores de elevada exposição aos riscos de catástrofes 

naturais, ainda não dispõem de acesso a esse mercado ou, ainda, padecem de parcerias 

duradouras com o setor privado necessárias à utilização dessas ferramentas financeiras, as 

quais poderiam otimizar as ações de gerenciamento de risco. O autor destaca, ainda, a 

importância da atuação de organismos internacionais, tais como a ONU e o Banco Mundial, 

para promoção desses mecanismos nessas localidades, permitindo o desenvolvimento de 

sistemas mais amplos e eficientes de compartilhamento do risco e de mercados mais 

eficientes. 

 

A esse respeito, discutiremos posteriormente, em capítulo específico, alguns exemplos 

de tentativas para o desenvolvimento de soluções alternativas para transferência e 

financiamentos de riscos de catástrofe, envolvendo os diversos stakeholders, como forma de 

auxílio à gestão de risco por parte dos governos. 

 

2.6 – Mercados Subdesenvolvidos e Assimetrias de Informação – Desafios e Alternativas 
para o Seguro de Catástrofes 

 

Um dos principais desafios para a indústria seguradora de um modo geral, e para os 

seguros de catástrofes de um modo específico, refere-se a sua baixa penetração, especialmente 

nos países em desenvolvimento, onde os mercados geralmente não são bem desenvolvidos, 

devido a fatores como regulação inadequada, elevados custos de transação das operações e de 

monitoramento, baixa renda da população e comportamento míope por parte dos 

vulneráveis19, etc, conforme elencado anteriormente. Cummins e Mahul (2009) referendam 

esse argumento ao destacarem que, em termos de concentração dos prêmios emitidos, no ano 

de 2006, somente a América do Norte, a Região Oeste da Europa e as três principais 

economias da Ásia foram responsáveis por cerca de 88% de todos os prêmios referentes a 

seguros de danos em todo o mundo. 

 

                                                           
19 Mechler (2004) usa o termo myopic behavior para se referir ao comportamento de parte da população que, 
mesmo ameaçada, não possui uma percepção adequada das probabilidades e consequências da ocorrência de 
um evento, demonstrando uma preferência pelo presente em detrimento do futuro. 
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Figura 8 - Penetração e Densidade dos Mercados de Seguro no Mundo 
(Fonte: WIRTZ, 2013, p. 131) 

 

 

Conforme demonstrado na Figura 8, apenas alguns países do planeta podem ser 

considerados possuidores de um mercado segurador de elevada densidade20, tais como 

Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, Austrália e Japão, com prêmios 

acima de US$ 1,000 per capita. Entretanto, na grande maioria das localidades analisadas, tais 

como todos os países africanos, à exceção da África do Sul, grande parte dos países asiáticos 

e parte da América Latina, os seguros apresentam uma densidade apenas básica ou até mesmo 

inadequada diante das ameaças de que se evidenciam.  

 

O Brasil, nesse sentido, é considerado bem segurado, quando comparado com a 

maioria dos países em desenvolvimento, com prêmios variando entre US$ 101 e US$ 1,000 

per capita. Contudo, o elevado grau de concentração de renda21 faz com que as camadas mais 

vulneráveis da sociedade não tenham acesso a tais coberturas, fazendo com que o 

desenvolvimento desse mercado não se consolide apenas como uma questão de 

                                                           
20 Cummins e Mahul 2009 diferenciam os conceitos de densidade do mercado segurador, definida como sendo 
prêmios de seguro per capita, e de penetração do mercado segurador, representada pelo percentual dos 
prêmios em relação do Produto Interno Bruto (PIB) do país analisado. Ambos são utilizados para definir o grau 
de desenvolvimento do mercado. 
21 De acordo com publicação do IBGE relacionada à distribuição de renda no Brasil, em 2010, os 20% mais ricos 
se apropriaram de cerca de 57,7% do total da riqueza nacional, enquanto os 20% mais pobres retiveram cerca 
de 3,5% desse total, o que representa uma diferença de 16,5 vezes entre os referidos rendimentos. (Disponível 
em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv62715.pdf) 
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desenvolvimento econômico mas, acima de tudo, como uma questão social. Assim, 

mecanismos voltados para essa camada da população, tais como os microsseguros e, parcerias 

entre setor público e privado podem se mostrar promissoras para a prosperidade do setor e 

serão discutidas posteriormente. 

 

Além dos aspectos relacionados à baixa penetração dos seguros, principalmente nos 

países em desenvolvimento, o mercado segurador, de forma geral, se depara com diversos 

outros problemas, muitos deles ligados às questões relacionadas à assimetria de informação. 

A esse respeito, Stiglitz (2002, p.461) nos chama a atenção para o fato de que “mesmo uma 

mínima imperfeição existente em determinado mercado se mostra suficiente para causar um 

profundo impacto na natureza do seu equilíbrio”. Dentre os principais problemas ligados a 

tais incongruências, podemos citar o risco moral e a seleção adversa. 

 

No contexto dos seguros, o risco moral se refere aos problemas gerados a partir do 

momento em que o comportamento do segurado passa a influenciar a extensão dos danos que 

o qualifica para o recebimento de uma indenização (CUMMINS E MAHUL, 2009). 

Consoante Sugarman (2006), tal imperfeição pode ser traduzida pelo receio de que o segurado 

possa realizar alguma ação (ou deixar de fazê-la) a qual acelere a ocorrência de um sinistro 

ou, ainda, potencialize os seus efeitos. Por conseguinte, descuido, irresponsabilidade, ausência 

de adoção de medidas profiláticas ou reivindicações fraudulentas são exemplos de atitudes 

ligadas a essa assimetria que podem ser prejudiciais tanto às seguradoras, quando aos demais 

segurados e ao próprio governo. 

 

Ao introduzirmos essa definição no contexto da gestão sistêmica dos desastres 

naturais, percebemos que tal assimetria pode estar presente entre os mais diversos atores que 

compõem as fases da gestão de riscos. Destarte, o risco moral se revela entre segmentos das 

populações ameaçadas, por exemplo, em decorrência da concessão de subsídios públicos 

desproporcionais para aquisição de seguros ou da certeza de compensação em caso de um 

evento sem que sejam exigidas as contrapartidas adequadas, o que pode resultar em 

comportamentos arriscados por partes daqueles, aumentando sua exposição e vulnerabilidade. 

Sob essa perspectiva, na fase de compensação,  

o risco moral está relacionado ao “estímulo governamental indesejado à 

adoção de condutas de risco por uma comunidade ou grupo de pessoas, em 

decorrência da existência de um grau de convicção antecipada da 
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comunidade à futura obtenção de recursos financeiros em casos de 

concretização de desastres, sem que seja tomada em consideração sua 

contribuição pessoal para a produção do risco (Carvalho, 2015, p.130). 

 

Analogamente, o próprio governo pode apresentar condutas ligadas a essa assimetria 

uma vez que, certo da providência de recursos externos por parte de organismos 

internacionais e demais doadores, deixa de pôr em prática as políticas preventivas. Nesse 

sentido, podemos afirmar que o risco moral, quando considerado em nível nacional, se 

encontra relacionado ao próprio desenvolvimento pátrio. A esse respeito, Kraus (2014) 

salienta que a utilização do auxílio internacional, de forma recorrente e sem contrapartidas por 

parte dos países afetados pode fazer com estes desenvolvam uma dependência financeira 

crônica. Esse fato, por si só, representaria um entrave ao seu desenvolvimento já que, nessas 

condições, não há o estímulo para que os países beneficiários desenvolvam políticas e arquem 

com os respectivos custos de prevenção e mitigação dos riscos. 

 

Já seleção adversa, por sua vez, ocorre quando os potenciais compradores/segurados 

são maiores conhecedores do risco envolvido, quando comparados com as próprias 

seguradoras, o que leva a uma concentração de indivíduos de alto risco comprando um mesmo 

produto. A elevada ocorrência de sinistros, por sua vez, leva tais entidades a impor cobrança 

de prêmios mais elevados ou, em casos extremos, se recusarem a oferecer aquele tipo de 

cobertura (CUMMINS; MAHUL, 2009). Salientamos que a extensão desse desequilíbrio, não 

se restringe apenas à relação entre segurado x seguradora, mas também entre seguradora 

cedente x ressegurador. 

 

No contexto de riscos catastróficos, isso constitui-se como um problema relevante, já 

que várias companhias deixam de oferecer seguros contra enchentes, por exemplo, em razão 

da imprevisibilidade e da ausência de padronização desse risco, o que faz com que apenas os 

indivíduos mais expostos adquiram cobertura. Nesse sentido, Sugarman (2006) afirma que as 

seguradoras não são totalmente capazes de excluir ou de cobrar um prêmio maior para os 

indivíduos mais propensos ao risco o que, consequentemente, leva a uma precificação 

inadequada dos produtos e um desencorajamento de compra por parte dos proprietários que 

adotam medidas mitigatórias. Esse fato, por conseguinte, é responsável pela diminuição da 

oferta de cobertura para os eventos catastróficos, de forma a se prejudicar a gestão sistêmica 

dos riscos. 
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Destacamos, sob o ponto de vista da securitização dos eventos, que as principais 

alegações de algumas sociedades seguradoras e resseguradoras para o não-oferecimento de 

produtos destinados a tais coberturas são, precisamente, o risco moral e a seleção adversa 

acima detalhados, alertando para o fato de que alguns riscos, por apresentarem elevado grau 

de assimetrias, tornam-se “inseguráveis”. Dessa forma as empresas, juntamente com o 

governo e sociedade, devem propor alternativas que propiciem uma anulação ou, pelo menos, 

diminuição dos efeitos perversos da assimetria de informação nesse mercado. 

 

No tocante à seleção adversa, Faria (2015), destaca que nas seguradoras, ela é 

combatida por meio da “segmentação dos proponentes em classes de risco menos 

heterogêneas, o que se consegue pelo preenchimento dos perfis e pelas inspeções que 

objetivam melhor conhecimento dos riscos a serem segurados” (FARIA, 2015, p.55). Em 

relação ao mercado ressegurador, Cummins e Mahul (2009), sugerem que os contratos de 

longo prazo, mesmo que implícitos, podem levar à redução dos efeitos dessa assimetria. 

Assim, ainda que a maioria dos contratos de resseguro abranja o período de um ano, o 

entendimento inerente de que esses contratos serão renovados por vários períodos permite a 

construção de um relacionamento que atenua os problemas de informação, permitindo um 

maior aprendizado por parte do ressegurador acerca dos riscos aos quais a cedente está 

exposta, e da sua respectiva capacidade de gestão.  

 

Em relação ao risco moral, as seguradoras podem impor mecanismos de 

coparticipação, tais como as franquias, por exemplo ou, a inclusão de cláusulas que 

impliquem em perda do direito à indenização para os casos em que houver agravamento 

intencional do risco, ou em geração de benefícios (bônus) para aqueles que adotarem medidas 

mitigatórias (FARIA, 2015). Existe, ainda, a possibilidade de implementação de um programa 

de seguro paramétrico em que, com base na calibragem de modelos que simulam cenários de 

catástrofes, as seguradoras passam a elencar um indicador, tal como índice pluviométrico, 

temperatura, grau do abalo sísmico, etc., o qual seja utilizado como “gatilho” para o 

pagamento das indenizações (DOMINGUES, 2016). O mesmo princípio pode ser aplicado 

aos seguros e compensações subsidiados pelo poder público que, por seu turno, pode exigir 

contrapartidas das populações em áreas de risco, por exemplo, ou estabelecer normas, 

procedimentos obrigatórios e indicadores que norteiam a concessão desses benefícios. 
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2.7 – Especificidades dos Impactos Econômicos dos Desastres nos Países em 
Desenvolvimento 

 

 

As mudanças climáticas constituem-se como uma grave ameaça ao mundo em 

desenvolvimento, representando um obstáculo para a redução da pobreza. Em decorrência de 

diversos fatores, os custos desses eventos revelam-se significativamente maiores, 

comprometendo de forma significativa as frágeis condições econômicas e o desenvolvimento 

dessas localidades (STERN, 2008). Conforme demonstrado pela Figura 9, os impactos dos 

desastres vão além dos custos econômicos, englobando efeitos humanitários e ecológicos, e 

impactando não só as vítimas diretas dos eventos, mas também gerando custos implícitos 

decorrente da interrupção da atividade econômica na região afetada e da consequente queda 

do seu respectivo Produto Interno Bruto (PIB). 

 

 

Figura 9 - Impactos das Catástrofes Naturais 
 (Fonte: Adaptado de MECHLER, 2003) 

 

 

De acordo com Kousky (2012), a magnitude do impacto das catástrofes naturais não se 

submetem apenas à intensidade do fenômeno, mas também ao grau de desenvolvimento da 

localidade considerada, ao nível educacional da população e de seus gestores, à qualidade das 

instituições, etc. Nesse sentido, países em desenvolvimento, com instituições fracas e baixo 
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nível educacional vivenciam de forma muito mais intensa os impactos negativos decorrentes 

de tais eventos, especialmente se estes ocorrem de forma frequente. 

 

Sob essa perspectiva, Mechler (2003) afirma que os efeitos dos desastres nos países 

em desenvolvimento são substancialmente maiores, uma vez que tais localidades, geralmente, 

apresentam um maior número de fatores responsáveis pelo aumento da vulnerabilidade, tais 

como altas taxas de pobreza, desemprego, crescimento urbano e populacional desordenados, 

exclusão dos mais pobres da rede básica de serviços, incapacidade das instituições em lidar 

com a gestão desses eventos, mercados financeiros pouco desenvolvidos, instabilidade 

política, corrupção, etc. 

 

Em relação à construção do espaço nas metrópoles desses países, pode se dizer que 

esse processo traduz a considerável desigualdade de rendimentos dessas sociedades, em que a 

população de baixa renda é expulsa das cidades em razão dos altos custos, e forçada a ocupar 

áreas consideradas de risco. A qualidade das construções nessas localidades também é muito 

baixa, o que, aliada à ausência de políticas habitacionais e de uso e ocupação do solo, reforça 

os fatores de vulnerabilidades existentes. Percebe-se, nesse sentido, políticas públicas muito 

mais voltadas ao crescimento econômico do que ao desenvolvimento social (VEYRET et 

al.,2015) 

Isto posto, constata-se que, além de uma vulnerabilidade geográfica, atribuída às 

populações que residem em áreas de risco, existe uma vulnerabilidade social implícita, fato 

revelador de uma necessidade de que, em conjunto com as ações de prevenção, haja políticas 

sociais de habitação e de redução da pobreza, eliminando principalmente as moradias 

localizadas em áreas consideradas impróprias para construção. 

 

No que se refere aos mercados financeiros de forma geral, e segurador de forma 

específica, o que se nota nessas localidades são obstáculos relacionados à baixa educação 

financeira, aos mercados pouco desenvolvidos, às imperfeições de mercado ligadas à 

assimetria de informação, aos valores elevados de prêmios, custos de transação e de 

monitoramento, a produtos que desconsideram às especificidades da população, entre outros. 

Conforme afirma Pollner (2001), economias emergentes não sofrem apenas com os efeitos 

devastadores dos desastres, mas também com as imperfeições e constrangimentos de 

mercado, os quais desestimulam um gerenciamento adequado do risco. 
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De acordo com Kraus (2014), o fato desses mercados, geralmente, apresentarem baixo 

dinamismo em operações de transferência de risco, contribui para a manutenção e/ou 

agravamento da situação de vulnerabilidade de tais regiões. 

 

A baixa procura de seguros devido ao baixo rendimento per capita e a 

dependência de assistência pós-desastre externo, a oferta insuficiente de 

seguros e a falta de informações sobre o clima, sismologia e dados sobre a 

propriedade são exemplos que ilustram as dificuldades especiais que os 

países em desenvolvimento enfrentam em relação à cobertura de calamidade 

(Kraus, 2014, p.35-36). 

 

Ainda sobre a baixa procura pela contratação dos seguros nos países em 

desenvolvimento, a autora destaca que os elevados prêmios, aliados à baixa educação 

financeira, ao custo de oportunidade, à falta de percepção em relação ao risco enfrentado, à 

falta de políticas públicas e incentivos econômicos, inibem a utilização dessa ferramenta, 

principalmente pelas populações de baixa renda. 

 

Dessa maneira, a deficiência na disseminação dos riscos, associada à escassez 

orçamentária, faz com que, por vezes, tais países não disponham de recursos suficientes para 

que sejam realizadas medidas preventivas apropriadas ou, ainda, para a implementação de 

ações emergenciais de resposta e reconstrução pertinentes, demonstrando profunda 

dependência de recursos externos e doações, e redirecionando recursos próprios que 

comprometem uma agenda de desenvolvimento condizente. Cummins e Mahul (2009) 

acrescentam que os constrangimentos orçamentários, aliados à transitoriedade e instabilidade 

política impede, por vezes, o desenvolvimento de parcerias de longo prazo entre o setor 

público e as seguradoras. 

 

Destacamos, por fim, a existência de outro fator complicador, o qual reside na 

influência dos desequilíbrios financeiros gerados por esses eventos em uma queda dos 

investimentos e dos fluxos financeiros destinados a essas localidades, já que a capacidade de 

lidar com tais ocorrências é considerada pelas agências de classificação de risco no cálculo do 

rating soberano de cada país. De acordo com relatório da agência de classificação Standard & 

Poor’s (S&P, 2015, p.06), “a ocorrência de uma catástrofe natural pode levar a um desvio 

substancial a partir do nível do rating indicativo, dependendo da extensão dos danos e dos 
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efeitos sobre os fundamentos do país”. Prováveis efeitos desse impacto podem ser ilustrados 

pela Figura 10. 

 

 

Figura 10 - Impacto das Catástrofes Naturais no Rating Soberano 
(Fonte: Adaptado de Weymann, 2015, p.15, baseado na metodologia de rating da S&P, Climada e Swiss Re) 

 

 

Conforme relatado por Weymann (2015) e demonstrado na Figura 10, simulações 

baseadas em uma amostra de 48 países, indicaram que os desastres naturais podem influenciar 

a determinação do rating soberano dos países afetados, proporcionando uma queda de mais de 

dois patamares na escala de classificação, dependendo da intensidade e consequências do 

evento, e do impacto fiscal decorrente das ações de emergência e de recuperação. Esse fato, 

por seu turno, pode levar a dificuldades na atração de investimentos, na aquisição de 

empréstimos a taxas favoráveis, na habilitação para aquisição de benefícios, entre outros 

constrangimentos o que, fatalmente, constitui-se como uma limitação do desenvolvimento da 

localidade afetada. 

Nos parece claro, portanto, que medidas técnicas de gestão de risco são 

imprescindíveis, porém insuficientes para a construção da resiliência nessas localidades. 

Conforme corroborado por Kraus (2014), é necessária uma mudança de paradigmas, de forma 

que a mitigação e a transferência de risco sejam relacionadas a medidas sociais que visem a 
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atenuação da pobreza o que, por sua vez, constitui-se como pré-requisito para a redução eficaz 

e sustentável das vulnerabilidades. Nesse sentido, Pollner (2001) conclui que os governos 

possuem um desafio duplo no que se refere às populações de baixa renda: primeiramente, 

devem-se promover medidas estruturais de diminuição da exposição ao risco dessas 

comunidades e, em segundo lugar, o estabelecimento de políticas que visem melhorar o seu 

bem-estar econômico, e que permitam o acesso dessas famílias ao processo de gestão de 

riscos por meio da utilização de mecanismos de seguro. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da Tipologia da Pesquisa 

 

No que se refere à caracterização da pesquisa proposta, trata-se de um estudo de 

caráter qualitativo, na modalidade comparativa, de caráter exploratório, cuja técnica de coleta 

e análise de dados é essencialmente documental e bibliográfica. 

 

Em relação ao nível metodológico, uma pesquisa possui caráter qualitativo quando se 

baseia no método indutivo, uma vez que o pesquisador pretende desvendar a intenção e/ou o 

propósito da ação. Já no que se refere ao nível conceitual, o objeto de estudo não são os 

comportamentos, mas as intenções e situações, ou seja, “trata-se de investigar ideias, de 

descobrir significados nas ações individuais e nas intenções sociais a partir da perspectiva dos 

atores intervenientes no processo” (COUTINHO, 2014, p. 28). 

 

Ademais, de acordo com Goodrick, “estudos comparativos envolvem a análise e a 

síntese de similaridades, diferenças e padrões ao longo de dois ou mais casos, os quais 

compartilham de um mesmo objetivo” (GOODRICK, 2014, p.01). De acordo com Coutinho 

(2014), em termos de profundidade da pesquisa, a investigação torna-se comparativa quando 

busca encontrar relações de causa-efeito entre os fenômenos analisados. 

 

Destacamos, ainda, no que se refere às técnicas de coleta e análise de dados, que uma 

pesquisa bibliográfica e documental se caracteriza como um estudo sistematizado, 

desenvolvido com base em conteúdos publicados em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas 

e demais materiais acessíveis ao público em geral (VERGARA, 2009). De acordo com Godoy 

(1995) uma das vantagens básicas desse tipo de técnica consiste em viabilizar o estudo de 

pessoas ou elementos aos quais não se dispõe de acesso físico. O autor acrescenta, ainda, que 

“apoiado nos resultados brutos, o pesquisador procurará torná-los significativos e válidos e 

(...) se utilizando de técnicas quantitativas e qualitativas, condensará tais resultados em busca 

de padrões, tendências ou relações implícitas” (GODOY, 1995, p. 24). 
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3.2 Roteiro Metodológico 

 

Destarte, com base na caracterização apresentada, primeiramente descreveremos, 

individualmente, os mecanismos de proteção financeira contra desastres naturais utilizados 

por cada um dos quatro casos selecionados, inserindo tais propostas no âmbito da política 

nacional de gestão de riscos correspondente. Em seguida, realizaremos uma análise 

comparativa acerca das referidas estruturas de financiamento, no que se refere ao contexto 

histórico, social e econômico em que se encontram inseridas, às variáveis causais e às 

variáveis relacionadas aos mecanismos de implementação. 

 

Em um segundo momento, passaremos à análise da estrutura brasileira, com base no 

texto legal da PNPDEC. Para tal, procederemos previamente com a realização de um 

diagnóstico acerca do funcionamento do atual sistema de financiamento do risco de desastres 

no Brasil proposto pela referida política, identificando, ainda, as principais iniciativas que 

visam ao preenchimento de suas lacunas, os respectivos entraves para a sua efetivação, além 

de outros elementos de Disaster Risk Management (DRM) relevantes presentes na legislação 

pertinente. Posteriormente, realizaremos uma nova análise comparativa, desta vez entre os 

elementos históricos e socioeconômicos e as variáveis causais encontradas aqui e aquelas 

identificadas nos exemplos internacionais, assim como entre os seus respectivos mecanismos 

de implementação, com o fulcro de identificar, com base naquelas ações já consolidadas, o 

atual estágio da gestão financeira de riscos no Brasil quando contraposto com os demais. 

 

Cabe ressaltar que os quatro exemplos utilizados como parâmetros para a comparação 

com o caso brasileiro foram selecionados em razão da sua relevância no cenário internacional. 

Nesse sentido, o México se tornou, em 2006, o primeiro país a emitir um título de catástrofe 

soberano ou nacional (THE WORLD BANK, 2012a). Já o caso dos países caribenhos 

constitui-se no primeiro pool de seguros para riscos de desastres pertencentes a múltiplos 

países (PIERRO, 2010), enquanto a Turquia dispõe de uma estrutura financeira robusta, 

constituindo-se em um dos maiores e mais vultosos tratados de resseguros do mundo para fins 

de gerenciamento dos impactos financeiros oriundos desses eventos (IONETE, 2016). Por 

fim, consideramos a França, a qual se estabeleceu como um dos primeiros países da Europa a 

erigirem uma política pública de seguros de riscos de catástrofe baseada nos princípios da 

solidariedade e do compartilhamento coletivo (PAUDEL, 2012), e cujo modelo fora indicado 
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pela Comissão da União Europeia como parâmetro para a implementação futura de um 

sistema unificado de seguros contra catástrofes naquele bloco econômico (MICHEL-

KERJAN, 2001). 

 

Ademais, destacamos que os casos considerados se diferenciam em uma ou mais 

variáveis. Buscou-se, com isso, a evidenciação do fato que, independentemente das 

disparidades econômicas, sociais e culturais, das formas de governo, ou dos riscos que se 

apresentam, a implementação de uma estratégia de financiamento do risco mostra-se viável, 

desde que abarque as especificidades de cada caso. 

 

Em relação às variáveis selecionadas para a análise, objetivou-se identificar elementos 

que, além de comparáveis entre si, pudessem trazer, de forma satisfatória, o completo 

entendimento acerca do funcionamento das estratégias financeiras adotadas por cada um dos 

países considerados. Nesse sentido, de acordo com Godoy (1995), sob a perspectiva de um 

estudo qualitativo, “um fenômeno pode ser melhor compreendido no contexto em que ocorre 

e do qual é parte, devendo ser analisado numa perspectiva integrada” (GODOY, 1995, p.21). 

Por conseguinte, a contextualização histórica, social e econômica será dada por: 

 

Principais ameaças enfrentadas: referem-se aos tipos de desastres naturais mais 

comuns existentes na localidade observada, mormente aqueles responsáveis pelos maiores 

prejuízos econômico-financeiros às populações e seus respectivos governos. As ocorrências, 

assim como os valores dos danos correspondentes, foram aferidas por meio da International 

Disaster Database do Centro de Pesquisas em Epidemiologias de Desastres (CRED), 

considerada uma base de dados bastante abrangente em relação ao assunto; 

 

Nível de renda: em relação ao nível de renda, foi utilizada a classificação do Banco 

Mundial (THE WORLD BANK, 2016), a qual considera a Renda Nacional Bruta (GNI) per 

capita, dividindo-se os países em quatro subgrupos: baixa renda (igual ou menor que 

US$1,025), renda média baixa (de US$1,026 a US$4,035), renda média alta (de US$4,036 a 

US$12,475) e alta renda (acima de US$12,476); 

 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): a inserção do indicador teve o fulcro de 

ponderar a variável econômica “nível de renda”, uma vez que os índices relacionados à 

qualidade de vida da população exercem influência relevante na escolha e implementação da 



69 
 

estratégia financeira adotada, assim como no impacto socioeconômico gerado pelos eventos 

climáticos de grande magnitude. Conforme definido pela ONU (UNITED NATIONS, 2015) 

os países são distribuídos em quatro subgrupos, sendo a renda (PIB per capita) ponderada 

pelos indicadores de saúde (expectativa de vida ao nascer) e de educação (taxa de 

alfabetização e taxa de escolarização) conforme segue: baixo (de 0,000 a 0,549), médio (de 

0,550 a 0,699), elevado (de 0,700 a 0,799) e muito elevado (de 0,800 a 1,000); 

 

Densidade do mercado segurador: para a determinação desse indicador utilizou-se a 

base de dados do Insurance Information Institute (III, 2016b), inserindo-os na classificação 

proposta pela Resseguradora Munich Re (WARNER et al., 2012; WIRTZ, 2013), a qual 

considera o valor dos prêmios anuais per capita referentes ao ramo de danos, dividindo os 

países também em quatro grupos: inadequadamente segurado (prêmios iguais ou menores 

que US$ 10 por pessoa ao ano); basicamente segurado (prêmios entre US$ 10 e US$ 100 por 

pessoa ao ano); bem segurado (prêmios entre US$ 101 e US$ 1.000 por pessoa ao ano); 

altamente segurados (prêmios acima de US$ 1.001 por pessoa ao ano). 

 

De acordo com Enz (2000) as variáveis B e C correlacionam-se com a densidade do 

mercado segurador, sendo determinantes para o dinamismo dos mercados financeiros locais, 

para sua maior ou menor capilarização, para o acesso da população aos produtos e serviços 

oferecidos e, por fim para o grau de vulnerabilidade dos países às grandes catástrofes. Assim, 

o estágio de desenvolvimento do mercado segurador de cada país é decisivo para o 

desenvolvimento de estratégias proativas de gerenciamento de risco, tanto pelo governo 

quanto pelos consumidores privados (CUMMINS; MAHUL, 2009). Destarte, a análise das 

quatro variáveis selecionadas nos permite inserir a estrutura financeira a ser analisada em um 

contexto econômico, social e financeiro, sem o qual o seu entendimento se mostra deficitário 

ou incompleto. 

 

A seguir, procederemos com a identificação das variáveis causais (VIDAL, 2013), ou 

seja, os elementos que foram diretamente responsáveis pela implementação da estrutura 

financeira analisada. A esse respeito, podemos elencar, de forma não-exaustiva ou exclusiva, 

fatores como grandes e/ou sucessivos eventos, pressões fiscais no orçamento público, 

dispositivos oriundos de normativos e regulamentos, critérios de conveniência e oportunidade, 

entre outros, os quais podem, individual ou conjuntamente, representar gatilhos os quais 

resultaram na implementação da referida política. 
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Por fim, passaremos à consideração dos elementos relacionados à implementação das 

estratégias analisadas. A esse respeito, o modelo de gerenciamento de riscos de desastres 

proativo proposto pelo Banco Mundial em parceria com a ONU, por meio da Global Facility 

for Disaster Risk Reduction (GFDRR), pode ser considerado como um benchmark nessa 

esfera, tendo sido utilizado em diversos países que busca erigir uma estratégia nacional de 

proteção financeira contra esses fenômenos. De acordo com Cummins e Mahul (2009), a 

referida abordagem se baseia em cinco pilares: a) avaliação de riscos; b) fortalecimento da 

capacidade institucional; c) investimentos em mitigação de riscos; d) preparação de resposta 

de emergência e; e) financiamento do risco de catástrofe. Dessa forma, nossa análise acerca 

dos mecanismos de implementação busca desmembrar os elementos contidos no quinto pilar 

da estratégia supracitada, razão pela qual desdobramos o referido princípio nas seguintes 

variáveis: 

 

Responsáveis pela gestão da estrutura: por meio desse elemento, busca-se inferir o 

poder de tomada de decisão em relação aos atores envolvidos, no que se refere às regras e ao 

funcionamento das estratégias consideradas; 

 

Público-alvo: aferição dos beneficiários dos recursos e ações disponibilizados pela 

estratégia de proteção financeira considerada, mormente se são destinados exclusivamente ao 

setor público, ou se englobam segmentos do setor privado; 

 

Cobertura: identificação acerca de quais eventos são cobertos pela estrutura 

financeira, a fase do desastre priorizada quando da aplicação dos recursos, e a correspondente 

destinação desses montantes; 

 

Precificação dos prêmios: aferição da forma como os custos da estratégia são 

atribuídos aos beneficiários. Nesse sentido, a precificação pode ser baseada no risco 

individual de cada indivíduo, região ou país ou, alternativamente, fundamentada no princípio 

da solidariedade nacional, por meio do qual existem subsídios a determinados segmentos da 

população, com o intuito de beneficiar a sociedade como um todo, por meio da correção de 

eventuais falhas de mercado; 
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Instrumentos financeiros utilizados: a análise desse fator visa à identificação dos 

mecanismos de proteção financeira, mormente aqueles relacionados à transferência de riscos 

catastróficos, adotados por cada um dos países selecionados, tais como seguros, resseguros, 

títulos de catástrofe e outros instrumentos alternativos de acesso aos recursos do mercado de 

capitais, com o intuito de proporcionar alívio das pressões fiscais impostas ao setor público e 

minimização das perdas relacionadas aos danos de bens públicos e privados; 

 

Compulsoriedade: a variável procura identificar a presença ou ausência do caráter 

impositivo de adesão à estratégia considerada por parte dos beneficiários; 

 

Incentivos à Prevenção e Contrapartidas: a inclusão desse elemento tem o fulcro de 

verificar se a estratégia financeira utilizada se encontra inserida em um contexto de gestão 

compreensiva de riscos, por meio da qual existam incentivos à mitigação e às ações 

preventivas, e o enfrentamento às situações de risco moral e seleção adversa. 

 

Cabe ressaltar, contudo, que apesar da análise ter como foco o princípio 

“Financiamento do Risco de Catástrofe”, por vezes nos utilizaremos de alguns elementos 

contidos nos demais princípios, com o fulcro de contextualizar os mecanismos de proteção 

financeira dentro da política nacional de gestão de riscos adotada. A esse respeito, Godoy 

(1995) afirma que a interpretação dos dados obtidos “envolve uma visão holística dos 

fenômenos analisados, demonstrando que os fatos sociais são sempre complexos, históricos, 

estruturais e dinâmicos” (GODOY, 1995, p.25). 
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4 PANORAMA DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE GESTÃO DE RISCOS DE 
CATÁSTROFE NO MUNDO 

 

O estudo City Risk Index 2015-2025 (LLOYD’S, 2015), realizado pelo Lloyd’s of 

London22, em parceria com a Universidade de Cambridge, ao analisar 18 riscos possíveis em 

301 cidades ao longo do globo, identificou que, dos US$ 37,26 trilhões de dólares projetados 

como média do PIB dessas localidades ao longo de dez anos, cerca de 12% (US$ 4,56 

trilhões) estariam comprometidos com o custo econômico decorrente de uma possível 

materialização desses riscos. Conforme demonstrado na Figura 11, o referido estudo aponta, 

ainda, para o fato de que, desse custo total, cerca de 53% (US$ 2,43 trilhões) correspondem 

exclusivamente a ameaças relacionadas aos riscos naturais. 

 

 
 

Figura 11 - Participação das Ameaças Naturais em Relação aos Riscos Totais no Mundo 
(Fonte: Adaptado de LLOYD’S, 2015) 

 

A partir dos dados apresentados, é possível se reiterar a importância de uma gestão 

sistêmica e eficaz na mitigação das ameaças naturais, uma vez que estas não são preocupações 

                                                           
22 O Lloyd’s of London, sediado em Londres e existente desde 1688, é um dos mercados de seguros e 
resseguros mais tradicionais e especializados do mundo, e é reconhecido por oferecer cobertura para riscos 
menos convencionais. Mais informações disponíveis em: https://www.lloyds.com 



73 
 

exclusivas de determinadas localidades, mas, sim, componentes um risco sistêmico capaz de 

afetar todo o planeta, independentemente do local de sua ocorrência, conforme já discutido 

anteriormente.   

 

Sob essa perspectiva, o processo de financiamento do risco residual constitui-se como 

um elemento importante da gestão compreensiva23, sendo representado pela busca de 

mecanismos que contribuam para a diminuição dos impactos econômicos e financeiros de um 

evento, minimizando o estrangulamento do orçamento público e o comprometimento do 

desenvolvimento econômico como um todo. Dessa forma, instrumentos como contratos de 

seguros, resseguros, pools, derivativos, cat-bonds, entre outros, podem proporcionar reservas 

financeiras suficientes para o financiamento das perdas, sem que haja comprometimento das 

reservas públicas e do equilíbrio fiscal. (HOFMAN e BRUKOFF, 2006; THE WORLD 

BANK, 2012a). Por consequência, ações que possuam tal objetivo constituem-se como 

exemplos a serem seguidos pelos demais países, especialmente por aqueles que se mostram 

mais vulneráveis. 

 

Destarte, realizamos uma análise comparativa com foco no funcionamento de 

estruturas de financiamento do risco catastrófico existentes no México, nos Países 

Caribenhos, na Turquia e na França, identificando a estratégia financeira utilizada por cada 

um deles. Procedemos, ainda, com uma breve contextualização histórica, social e econômica 

da localidade considerada, as variáveis causais e aquelas relacionadas aos mecanismos para 

sua implementação, além de contextualizar tais propostas na política de gestão nacional de 

riscos adotada.  

 

 

4.1 México – FONDEN (Fondo de Desastres Naturales) 

 

 

De acordo com categorização das rendas nacionais do Banco Mundial, o México é 

classificado como um país de renda média alta dispondo, ainda, de um IDH de 0,756, o qual é 

                                                           
23 A gestão compreensiva de riscos (CDM) é aquela que engloba todas as todas as fases do ciclo do 
gerenciamento dos desastres, proporcionando uma abordagem que inclui medidas relacionadas não somente a 
respostas de emergência e reconstrução, como também para a prevenção e a mitigação, por meio da 
participação do setor público, dos cidadãos, do setor privado e demais stakeholders (KIRTON, 2013) 
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considerado elevado pelos padrões da ONU. Apesar disso, conforme estudo da OECD 

(2016a), existe um hiato significativo entre ricos e pobres24 no País, o que pode ser traduzido 

por uma deterioração nos indicadores relacionados à qualidade de vida da população. Esse 

fato, por seu turno, contribui para que, apesar do seu mercado segurador ser considerado 

como satisfatório (bem segurado)25, a penetração dos produtos não atinja a sociedade como 

um todo, as empresas do setor não se encontrem adequadamente capitalizadas para a assunção 

da quantidade total de riscos catastróficos existentes e os mais vulneráveis tenham pouca 

percepção aceca das ameaças as quais estão sujeitos (WIRTZ, 2013). 

 

A esse respeito, destaca-se que o México, em decorrência da sua localização 

geográfica e de seu perfil geológico, é um dos países mais suscetíveis às ameaças naturais, 

além de apresentar uma população regionalmente heterogênea em termos de desenvolvimento 

econômico e social (UNITED NATIONS, 2014). Conforme demonstrado na Figura 12, nos 

últimos vinte e cinco anos, o país foi vitimado por secas, inundações, terremotos, 

deslizamentos de terra, furacões, atividades vulcânicas, entre outros eventos, os quais 

totalizaram perdas acima dos US$ 13 bilhões. 

 

 

Figura 12 - México - Desastres Naturais - 1980 – 2016 
 (Fonte: Elaboração própria - Base de dados: CRED, EM-DAT, 2016)26 

 
 

                                                           
24 Os 20% mais favorecidos da população ganham cerca de 14 vezes mais do que os 20% mais pobres (OECD, 
2016a) 
25 Cabe ressaltar que, à época da criação do FONDEN, o País ainda dispunha de uma densidade do mercado 
segurador básica. 
26 Conforme a sua localização, os ciclones tropicais, pertencentes à categoria geral das Tempestades, são 
referidos como furacões (Atlântico e Nordeste do Pacífico), tufões (Noroeste do Pacífico) ou ciclones (Sul do 
Oceano Pacífico e Oceano Índico) – CRED, 2016 
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4.1.1 Criação do Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 

 

Os gastos expressivos relacionados às perdas decorrentes de eventos naturais fizeram 

com que a gestão dos riscos se tornasse uma prioridade/necessidade para o governo mexicano 

(GoM) a partir de meados da década de 1980. Desde então, o governo passou a buscar 

medidas que visassem à redução dessas perdas, fundamentando-se na mitigação e no 

financiamento mais eficientes (KREIMER et al., 1999). Tal preocupação se materializou em 

1986, por meio da criação do Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), 

responsável pela institucionalização do gerenciamento de riscos no País. 

 

Nesse contexto, criou-se, em 1996, o FONDEN, sob a administração da Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). Inicialmente, este fundo era representado apenas por 

uma alínea orçamentária do governo federal27, destinada a prover suporte às ações de 

emergência, recuperação e reconstrução de infraestruturas públicas pertencentes às 

localidades vitimadas pela ocorrência de um desastre, com fulcro de garantir o fluxo 

financeiro adequado e a imediata disponibilidade de recursos, sem comprometer os outros 

orçamentários existentes (THE WORLD BANK, 2012a).  

 

Em 1999 concebeu-se um primeiro conjunto de regras para o seu funcionamento, 

estabelecendo-se orientações gerais acerca dos processos necessários para avaliação de danos 

e acesso aos recursos, além da sua consolidação como fundo, por meio do FONDEN Trust28, 

uma conta financeira gerenciada por instituição bancária (Banco Nacional de Obras y 

Servicios Públicos - BANOBRAS) por meio da qual passaram a ser canalizados os recursos 

do fundo. Tal evolução estrutural e normativa possibilitou, inclusive, aplicações de recursos 

não utilizados em exercícios anteriores, além de permitir que este atuasse como autoridade 

contratante de seguros e de outros instrumentos financeiros. Cabe destacar que, a garantia 

legal da transferência orçamentária de recursos, aliada à possibilidade de utilização destes em 

                                                           
27 Linha 23, Provisões Econômicas 
28 O trust fund possui três elementos essenciais: a segregação da titularidade dos bens ou direitos, pela qual ao 
administrador é atribuída a propriedade legal, e aos beneficiários a propriedade econômica ; a autonomia dos 
bens ou direitos dados em confiança em relação ao patrimônio geral do administrador, em vista da afetação 
desses bens e direitos a determinados fins; e a atribuição ao administrador de uma obrigação fiduciária, qual 
seja a de gerir os bens transferidos, segundo as condições impostas no instrumento de criação do trust 
(BARRETO, 2016) 
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exercícios posteriores, viabilizou aos administradores a elaboração de planejamentos com 

maior horizonte temporal. (UNITED NATIONS, 2014).  

 

Em 2002 foi criado o segmento do Fundo responsável pela alocação de recursos 

destinados aos projetos referentes às ações preventivas (Fondo para la Prevención de 

Desastres Naturales – FOPREDEN) e, em 2003, a sua respectiva conta fiduciária 

(Fideicomiso Preventivo de Desastres Naturales – FIPREDEN), o que pode ser traduzido 

como uma intenção do governo mexicano em ampliar o gerenciamento ex-ante de riscos no 

País. 

 

4.1.2 Gestão do Fundo, Público-Alvo e Destinação  

 

Os recursos do FONDEN são destinados, majoritariamente, aos três níveis de governo 

e às populações de baixa renda, podendo ser utilizados para ações relativas à reabilitação e 

reconstrução da infraestrutura pública não-segurada, de moradias e infraestrutura produtiva29 

e para algumas ações ambientais, tais como a proteção de áreas naturais, rios, lagoas, etc.  

Adicionalmente, os montantes destinados aos projetos de prevenção objetivam o 

financiamento de atividades relacionadas à avaliação e à redução de riscos, e ao aumento da 

capacidade de lidar com tais eventos (THE WORLD BANK, 2012a), ficando a sua 

coordenação a cargo da Secretaría de Gobernación (SEGOB)30. 

 

 

4.1.3 Origem dos Recursos 

 

O artigo 37 da Lei Orçamentária Federal do México (Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria – LFPRH) prevê que, na elaboração do orçamento anual, 

deverão ser incluídas disposições específicas para a realização de ações destinadas à 

prevenção e ao atendimento dos danos causados pelos fenômenos naturais (SHCP, 2015). 

                                                           
29 Em relação à estrutura produtiva, os recursos do FONDEN podem ser destinados apenas às populações de 
baixa renda, desde que a atividade por elas exercida não seja elegível para outros programas governamentais 
(SHCP, 2004). 
30 Ministério do Interior 
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Nesse sentido, tal legislação determina que, no mínimo, 0,4% do orçamento federal31 anual 

deverá ser disponibilizado ao FONDEN, prevendo, ainda, a transferência de recursos 

adicionais pertencentes a outras alíneas, caso os primeiros se mostrem insuficientes, conforme 

o artigo 19 do referido normativo. 

 

 

Figura 13 - FONDEN - Fluxo de Recursos 
 (Fonte: Adaptado de THE WORLD BANK, 2012a, p.12) 

 

 

Conforme ilustrado na Figura 13, os recursos são, primeiramente, destinados ao 

FONDEN. Nessa transferência, cerca de 97% dos valores são alocados no programa de 

reconstrução, enquanto 3% são destinados ao programa de prevenção32. Ao final do exercício 

fiscal, caso haja recursos remanescentes, estes serão alocados no FONDEN Trust e no 

FIPREDEN, nas proporções de 80% e 20%, respectivamente, para serem utilizados nos 

exercícios subsequentes, podendo haver transferências entre as referidas contas caso haja 

                                                           
31 Em 2011, esse valor correspondia a, aproximadamente, US$ 800 milhões 
32 Um pequeno percentual desse valor é, ainda, direcionado ao CADENA (Componente de Atencion a Desastres 
Naturales), o Fundo Agrícola para Desastres Naturais, que tem como função principal apoiar os produtores 
agrícolas, pecuaristas, pescadores e aquicultores de baixa renda na ocorrência de um desastre natural o qual 
incorra em danos às suas atividades produtivas, de forma a providenciar a sua reintegração o mais 
rapidamente possível (SHCP, 2015) 
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necessidade. Ao longo de sua operação, os recursos serão alocados em sub-contas específicas, 

tanto para a reconstrução de setores afetados quanto para os projetos relacionados à 

prevenção. As operações que envolvem contratos de seguro, por sua vez, são viabilizadas pela 

companhia seguradora pública local, a Agrosemex que, posteriormente, realiza as operações 

de transferência de risco. 

 

4.1.4 Estratégia Financeira – Instrumentos de Transferência de Risco  

 

De acordo com Cardenas et al. (2007), após a temporada de furacões que atingiu 

diversas regiões do país em 2005, houve um esgotamento dos recursos do FONDEN, o qual já 

havia demonstrado insuficiência de recursos anteriormente. Assim, o reconhecimento do fato 

de que apenas o montante decorrente das transferências obrigatórias mostrar-se-ia insuficiente 

para cobrir as perdas decorrentes de um potencial evento de grande magnitude, fez com as 

autoridades mexicanas optassem pela ampliação do escopo financeiro do fundo. Isso envolveu 

a inclusão de operações de transferência de riscos internacionais entre o setor público e os 

mercados de capitais e de resseguros, com o objetivo de reduzir a referida vulnerabilidade 

financeira33, tanto para as ações de emergência quanto de reconstrução.  

 

Assim, naquele ano, foram realizadas alterações no seu regulamento, de modo que este 

pudesse desenvolver estratégias financeiras para alavancar os recursos do fundo, a partir da 

combinação de instrumentos de retenção e de transferência de risco. Em 2006, com o auxílio 

do Banco Mundial, o México tornou-se o primeiro país soberano a emitir títulos de catástrofe 

(THE WORLD BANK, 2012a). Esses ativos apresentaram, em geral, um período de 

maturação de três anos, ao fim do qual foram emitidos novos títulos, alterando-se seus valores 

e parâmetros. 

 

 

                                                           
33 Os governos são considerados financeiramente vulneráveis aos desastres quando, após a ocorrência de um 
evento, não dispuserem de acesso aos recursos necessários para cobertura das suas responsabilidades 
relacionadas à reconstrução da infra-estrutura pública e à prestação de assistência às famílias e negócios 
afetados (Cardenas et al., 2007, p.41-42, tradução nossa) 
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Figura 14 - FONDEN - Estratégia Financeira para Gestão de Riscos 
 (Fonte: Adaptado de TOPETE, 2012) 

 

 

Assim, conforme demonstrado na Figura 14, verificamos que a estratégia para 

financiamento das perdas decorrentes dos eventos catastróficos no México dá-se sob a forma 

de camadas (layers), conforme detalhado a seguir: 

 

1 – A primeira camada, representada pelas perdas inferiores a US$ 800 milhões, 

normalmente relacionadas a eventos de menor magnitude, é custeada pelo próprio FONDEN, 

a partir das transferências orçamentárias e de quantias residuais oriundas de exercícios 

anteriores. Tais recursos podem ser utilizados tanto para ações de emergência, quanto para 

reconstrução; 

 

2 – A segunda camada, por sua vez, refere-se a um contrato de resseguro por excesso 

de danos34. Por meio deste, caso as perdas ultrapassarem o “gatilho” de US$ 800 milhões com 

os quais o governo mexicano está disposto a arcar (primeira camada), aciona-se a cobertura, a 

qual proporcionará recursos, até o limite máximo de US$ 400 milhões, pagos pelos 

resseguradores, para fins exclusivos de financiamento de ações de reconstrução; 

 

                                                           
34 O resseguro por excesso de danos é um tipo de resseguro não-proporcional em que a cedente é indenizada 
do valor de um sinistro ou conjunto de sinistros somente se estes excederem uma importância previamente 
especificada, conhecida como limite de sinistro ou prioridade (HARRISON, 2007). 
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3 – Complementarmente, a terceira camada é representada pelos títulos de catástrofe 

(MultiCat Bonds) emitidos pelo governo mexicano, os quais cobrem perdas decorrentes de 

terremotos em três regiões distintas e furacões nas costas leste e oeste, gerando recursos de até 

US$ 290 milhões para fins de composição do montante destinado às ações de emergência. A 

consideração de regiões distintas leva a uma precificação baseada no mercado, em que serão 

pagos juros maiores para os casos de maior risco. Por se tratar de um instrumento 

paramétrico35, a soma referente a esses títulos será devida apenas quando o terremoto ocorrido 

ultrapassar determinada escala, medida em Mw36 ou, para os casos de furacões, a velocidade 

do vento for superior a um valor previamente estabelecido na ocasião do lançamento do ativo. 

O seu pagamento não está vinculado, portanto, ao gatilho de US$ 800 milhões utilizado como 

referência para o contrato de resseguro discutido anteriormente; 

 

4 – Por fim, a quarta e última camada ilustra o risco residual do governo, o qual não 

foi abarcado por nenhum dos instrumentos anteriores e que, em casos extremos, deverá ser 

custeado por meio de créditos públicos extraordinários ou de contratos de crédito alternativos. 

A Figura 15, por seu turno, demonstra o fluxo de recursos autorizados pelo fundo destinados à 

reconstrução, entre 1999-2011. Conforme ilustrado, no ano de 2010, por exemplo, houve a 

necessidade de acionamento de tais recursos, em decorrência de uma temporada de eventos 

significativamente ativa, em que os custos correspondentes superaram os recursos do fundo 

(THE WORLD BANK, 2012a). 

 

                                                           
35 As razões para a escolha de um gatilho paramétrico incluir tanto a facilidade de avaliação de risco (e a 
transparência para os investidores) quanto a facilidade de regularização dos sinistros (Cardenas et al., 2007, 
p.51, tradução nossa) 
36 Escala de magnitude de momento (moment magnitude) (United States Geological Survey (USGS)) – 
Disponível em: http://earthquake.usgs.gov/learn/glossary/?term=magnitude 
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Figura 15 - FONDEN Reconstrução - Recursos Autorizados - 1999 - 2011 
 (Fonte: Adaptado de THE WORLD BANK, 2012a) 

 

 

Cabe destacar, por fim, que o esquema de financiamento de risco é edificado a partir 

da natureza das perdas máximas prováveis37 e dos custos que envolvem tais transações. 

Assim, nota-se que as camadas extremas (até US$ 800 milhões e acima de US$ 1,490 bilhões) 

geralmente não são cobertas pelos instrumentos financeiros, ficando sob a responsabilidade 

do próprio fundo, alicerçando-se em recursos oriundos do orçamento público. Sob tal 

perspectiva, a primeira é retida porque representa valores condizentes com as transferências 

orçamentarias e a segunda, em decorrência da inviabilidade do custo de uma operação de 

cobertura, em razão do aumento da exposição e da incerteza (CARDENAS et al., 2007).  

 

4.1.5 Contrapartidas e Demais Elementos de DRM38  

 

Conforme discutido anteriormente, a implementação de uma estratégia financeira 

requer outros elementos que, de forma conjunta, constituam uma política pública de 

gerenciamento de risco. Assim, o aparato financeiro apresentado constitui parte de um 

conjunto de ações implementadas pelo governo mexicano, as quais visam a redução das 

                                                           
37 Probable Maximum Loss (PML) 
38 Disaster Risk Management 
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vulnerabilidades e das consequências decorrentes das catástrofes naturais, as quais incidem 

recorrentemente sobre o País. 

 

Destarte, uma vez que o FONDEN se propõe a ser um instrumento de utilização 

voluntária por parte das localidades afetadas e complementar à gestão de riscos, são 

implementadas contrapartidas para que as populações e os demais entes federativos não se 

tornem dependentes deste recurso, o que ocasionaria uma estagnação da gestão de riscos. 

Assim, de acordo com a SHCP (2004), a despeito da existência do fundo, é fundamental que 

os entes públicos de todas as esferas implementem medidas preventivas.  

 

Dessa forma, o aparato regulatório determina, por exemplo, que deverão ser criados 

esquemas de seguro para as infraestruturas públicas, principalmente aquelas em que os 

eventos se mostrem mais recorrentes. Adicionalmente, existe a obrigatoriedade de que 

diversos ativos públicos sejam segurados, os quais não serão cobertos, portanto, pelos 

recursos do fundo, exceto em casos de insuficiência de cobertura, danos inferiores ao valor da 

franquia ou de inviabilidade financeira na sua contratação.  

 

Já para os bens não segurados, está prevista uma diminuição dos recursos transferidos 

a cada ocorrência de catástrofe, que podem chegar a zero em caso de um terceiro evento sem 

que seja providenciada cobertura. Preconiza-se, ainda, a atribuição de responsabilidade aos 

Estados para realização de ações relacionadas à realocação das populações recorrentemente 

afetadas, à demolição das habitações existentes e monitoramento com o fulcro de evitar novas 

construções, não havendo disponibilização dos recursos do fundo em caso de novos eventos 

em áreas classificadas como impróprias para moradia.  

 

Adicionalmente, de acordo com o referido normativo, para liberação de recursos 

relacionados à diminuição dos riscos, os Estados deverão preencher uma avaliação de risco a 

qual englobe, inclusive, a confecção de um mapa de riscos da região a ser beneficiada. O 

referido normativo prevê, ainda, incentivos ao ‘build back better’, com o intuito de que as 

vulnerabilidades anteriores não sejam recriadas. Para tal, em seu item 15, preconiza que a 

reparação de danos ou reconstrução devem incluir, sempre que possível, medidas de 

mitigação de danos futuros, por meio da adoção de novos padrões de projeto e de construções, 

promovendo modificações técnicas e infraestruturais (SHCP, 2004). 
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Ademais, com o objetivo de prover o aprimoramento técnico, estatístico e 

informacional, foi criado o Centro Nacional de Prevenção de Desastres (CENAPRED), 

responsável pelo desenvolvimento do Atlas Nacional de Riscos (ANR), uma ferramenta que 

possibilita a integração das informações acerca de perigos, exposição e vulnerabilidades 

relacionadas às três esferas governamentais (OECD, 2013). Adicionalmente, em 2007, em 

conjunto com a comunidade científica, foi desenvolvido o R-FONDEN, um instrumento de 

modelagem probabilística georreferenciada, o qual permite a realização de cálculos e a 

definição das métricas referentes aos riscos, viabilizando a estimação dos possíveis danos à 

infraestrutura pública de cada região e o correto estabelecimento dos parâmetros contratuais 

para transferência de risco (THE WORLD BANK, 2012a). 

 

Diante do exposto, nota-se que as contrapartidas exigidas, aliadas às demais ações de 

gestão, objetivam a redução da proliferação do risco moral por parte das demais esferas 

governamentais, e buscam incentivar a construção de mecanismos indispensáveis ao 

desenvolvimento do gerenciamento de riscos no País. A estrutura financeira construída 

possibilita uma maior alavancagem e independência dos recursos destinados aos desastres, e 

evitam, em grande parte, o comprometimento de outras alíneas orçamentárias relacionadas às 

ações de desenvolvimento, o que, por seu turno, contribui para que os impactos econômicos 

desses eventos sejam minorados.  

 

Entretanto, de acordo com a OECD (2013), apesar dos incentivos, a penetração dos 

seguros entre a população ainda é considerada insuficiente. A despeito de uma revisão do 

aparato legal referente à Proteção e Defesa Civil realizada recentemente (2012), o mercado 

segurador mexicano permanece carente de reformas regulatórias, as quais estipulem novas 

tipologias de seguros e, alternativamente, contratações residenciais obrigatórias para 

determinadas camadas da população, com o fulcro de disseminar esse tipo de cobertura já 

que, no México, cerca de 41% das moradias são consideradas de baixa renda sendo, portanto, 

elegíveis para recebimento de recursos do FONDEN. 

 

Ademais, os recursos destinados às ações de prevenção ainda se mostram bastante 

modestos, quando comparados com os recursos destinados à fase de resposta e reconstrução, 

devendo haver adequações normativas as quais priorizem essa etapa. Faz-se necessário, ainda, 

o desenvolvimento de um esquema de financiamento direcionado às enchentes, que ainda não 
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são abarcadas pelos parâmetros dos títulos de catástrofe, mas possuem grande relevância no 

quadro de ameaças nacional. 

 

 

4.2 Países da Região Caribenha – CCRIF (The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility) 
SPC 

 

O caso do Caribe revela-se bastante peculiar, já que a classificação de renda dos países 

daquela região se apresenta de forma significativamente heterogênea, englobando desde 

localidades como o Haiti (IDH: 0,483/Baixo) e Nicarágua (IDH: 0,631/Médio), considerados 

de baixa renda, até Barbados (IDH: 0,785/Elevado) ou Bahamas (IDH: 0,790/Elevado), tidos 

como de alta renda. Consequentemente, cada país também dispõe de mercados seguradores 

com grau de densidade variados, englobando países como o Haiti, que possui um mercado 

inadequado, e Bermudas, que é altamente segurada. 

 

A região, por sua vez, está exposta a um nível elevado de riscos oriundos de ameaças 

naturais, sendo relevantes aqueles relacionados aos terremotos e tempestades tropicais, 

seguidos secundariamente por secas, eventos vulcânicos e inundações, sendo a indústria de 

seguros local fortemente dependente das coberturas internacionais, em decorrência da sua 

baixa capacidade de retenção, decorrente das populações diminutas de cada país considerado 

individualmente (POLLNER, 2001). Conforme demonstrado na Figura 16, nos últimos vinte e 

cinco anos, os países enfrentaram um número significativo de eventos, os quais totalizaram 

perdas acima dos US$ 42 bilhões (EM-DAT, 2016). 
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Figura 16 - Países da Região do Caribe - Desastres Naturais - 1980 - 2016 
 (Fonte: Elaboração própria - Base de dados: CRED, EM-DAT, 2016) 

 

Conforme demonstrado, os riscos relacionados às tempestades tropicais são, por seu 

turno, os mais expressivos, uma vez que possuem uma alta incidência, que pode ser 

concatenada à capacidade de afetarem, simultaneamente, diversos países da região (CCRIF 

SPC, 2016). Nessa acepção, tais territórios podem ter o seu desenvolvimento comprometido, 

já que muitos deles têm no turismo e na agricultura suas atividades econômicas 

predominantes, as quais demonstram extrema sensibilidade às consequências das intempéries 

climáticas (KIRTON, 2013).  

 

Nesse cenário, um dos principais desafios que se colocam para os governos desses 

países é a obtenção de acesso imediato aos recursos necessários à implementação de ações 

emergenciais e de restabelecimento dos serviços públicos essenciais, consecutivamente à 

ocorrência de um desastre. Na localidade considerada, tal desafio torna-se ainda mais 

premente, uma vez que a sua resiliência econômica se mostra limitada, tanto pela elevada 

vulnerabilidade, quanto pelos altos índices de endividamento nacional (THE WORLD 

BANK, 2008). Nesse seguimento, Ghesquiere e Mahul afirmam o seguinte: 

 

Em decorrência de seu tamanho reduzido, os países do Caribe têm 

capacidade financeira limitada para responder aos eventos naturais adversos. 

Os países maiores geralmente podem absorver o impacto desses eventos, 

subsidiando a região afetada com receitas provenientes de demais regiões. 

Este tipo de diversificação geográfica do risco, contudo, é limitado nos 

pequenos Estados insulares do Caribe. A incapacidade de responder de 

forma eficaz, física e financeiramente, muitas vezes retarda a recuperação, o 
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que agrava o impacto da pobreza decorrente desses eventos (GHESQUIERE; 

MAHUL, 2007, p.17, tradução nossa) 

 

Como fatores adicionais de estrangulamento das alternativas para transferência de 

risco, podemos citar, primeiramente, os elevados custos de transação de que permeiam tais 

operações, os quais são decorrentes do baixo volume de negócios que cada uma das 

localidades representa para a indústria de seguros e resseguros (THE WORLD BANK, 2008). 

Em segundo, destacam-se as escassas linhas de crédito disponíveis, geralmente adquiridas sob 

condições desfavoráveis em relação às taxas e prazos, as quais exercem uma significativa 

pressão fiscal sobre esses governos (GHESQUIERE; MAHUL, 2007).  

 

De acordo com os autores, esses aspectos fazem com que tais localidades se tornem 

fortemente dependentes de doações internacionais as quais, além de proverem auxílios 

essencialmente variáveis, requerem um prazo maior para a sua disponibilização e, 

frequentemente, dispõem de regras para alocação de recursos em tipologias de destinação 

específicas, o que pode incorrer em um comprometimento das ações imperativas aos 

momentos imediatamente posteriores ao evento. 

 

4.2.1 Criação do CCRIF SPC 

 

De acordo com Kirton (2013), o compromisso da Região do Caribe com a abordagem 

de DRM data de 1991, período em que os governantes daquelas localidades aprovaram a 

criação da Caribbean Disaster Emergency Response Agency (CDERA), atribuindo-lhe a 

função de coordenação das ações de resposta de emergência dos países participantes. Nesse 

contexto, a matriz da criação de uma alternativa que proporcionasse liquidez financeira aos 

países da região reside nas consequências do Furacão Ivan o qual, em 2004, gerou perdas 

próximas a 200% do PIB anual em Granada e nas Ilhas Cayman, além de afetar severamente 

outros sete países, com perdas totais estimadas em US$ 6 bilhões (CCRIF SPC, 2016).  

 

Assim, diante do impacto econômico considerável nas contas nacionais decorrentes 

daquela catástrofe, os países dispuseram do apoio técnico e financeiro do Banco Mundial e do 
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Governo do Japão, além de doações oriundas de múltiplos governos39 a um Trust Fund, e de 

contribuições advindas do Banco de Desenvolvimento do Caribe (CDB), do Banco Mundial e 

da União Europeia (UE), além de taxas de adesão pagas pelos países membros para, em 2007, 

fundarem o CCRIF (GHESQUIERE; MAHUL, 2007). O referido fundo foi concebido como 

uma entidade legal independente e sem fins lucrativos, tornando-se o primeiro pool de 

seguros para riscos de desastre pertencente a múltiplos países (PIERRO, 2010), operando nos 

moldes de uma parceria público-privada.  

 

À época, 15 países pertencentes à Comunidade do Caribe (CARICOM40) adquiriram 

apólices de seguro contra catástrofes, o que representou um volume de total de prêmios de 

US$ 17 milhões, e um montante inicial segurado de US$ 444 milhões. O alto nível de adesão 

permitiu que o fundo diversificasse o seu portfólio de forma eficiente e, portanto, acessasse o 

mercado ressegurador sob melhores condições, adquirindo coberturas nesse mercado as quais 

totalizaram US$ 110 milhões, fornecendo proteção contra furacões e terremotos aos seus 

membros (GHESQUIERE; MAHUL, 2007).  

 

Atualmente, o pool dispõe de 17 integrantes41, aos quais são disponibilizadas apólices 

de seguros paramétricos a um custo inferior àquele praticado no mercado segurador 

internacional, havendo o provimento de liquidez imediata 42em caso de ocorrência de um 

episódio significativo de terremoto, furacão ou excesso de chuvas 43, com o intuito de cobrir o 

gap financeiro recorrente, principalmente nos quatro meses subsequentes ao evento, conforme 

demonstrado na Figura 17.  

 

                                                           
39 Canadá, Reino Unido, França, Irlanda e Bermuda – CCRIF SPC, 2016 
40 CARICOM members: Antigua and Barbuda, the Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, 
Haiti, Jamaica, Montserrat, St. Kitts and Nevis, Saint Lucia, St. Vincent and the Grenadines, Suriname, Trinidad 
and Tobago. Associate members: Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Turks and Caicos 
Islands (THE WORLD BANK, 2008) 
41Membros do CARICOM (exceto Montserrat, Suriname, Guyana e British Virgin Islands) e a Nicarágua 
42 Os recursos são disponibilizados dentro de um prazo médio de 14 dias – CCRIF SPC, 2016 
43 Desde 2014 
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Figura 17 - Disponibilidade de Recursos Pós-Desastres - O GAP Financeiro do Curto Prazo 
(Fonte: Adaptado de GURENKO, E., 2009, p.22) 

 

 

Desde a sua fundação, já foram realizados 13 pagamentos em decorrência de eventos 

os quais se enquadraram nos parâmetros estabelecidos nas apólices, totalizando US$ 38 

milhões destinados a 8 diferentes membros (CRRIF SPC, 2015a). Cabe salientar, contudo, 

que cada um dos integrantes é avaliado de acordo com o seu risco individual, o qual é 

utilizado como parâmetro para a precificação da cobertura oferecida, obstando a existência de 

subsídios-cruzados de prêmios entre áreas com graus de exposição e tipologias de risco 

distintos (CCRIF SPC, 2016).  

 

A utilização de produtos paramétricos, por sua vez, facilita a identificação do sinistro, 

diminui o valor do prêmio cobrado e dos custos operacionais incorridos, além de abreviar o 

prazo para liberação dos recursos, já que não são necessárias avaliações in loco dos danos 

para tal, uma vez que os custos são estimados conforme modelo paramétrico desenvolvido 

para tal fim (PIERRO, 2010). 

 

4.2.2 Gestão do Fundo, Público-Alvo e Destinação  

 

O CCRIF é destinado aos países do CARICOM e, desde 2016, aos membros do 

COSEFIN (The Council of Ministers of Finance of Central America, Panama and the 

Dominican Republic), mormente porque um dos objetivos estratégicos fixados pelos gestores 
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é tentativa de diversificação e expansão do fundo aos países da América Central (CCRIF SPC, 

2015b). Os recursos disponibilizados são destinados ao saneamento do gap de recursos no 

curto prazo, por meio do financiamento de ações de emergência decorrentes de eventos 

catastróficos, isto é, de baixa probabilidade e alto impacto. Não existem regulamentações para 

a aplicação dos recursos, devendo cada governo direcioná-los para as iniciativas que, por seu 

turno, garantam a continuidade dos serviços públicos essenciais oferecidos às populações 

vitimadas.  

 

No que se refere à sua administração, o CCRIF possui um quadro diretor composto 

dos seguintes membros: 1 representante dos países membros, escolhido pelo CARICOM; 1 

representante dos doadores de recursos do Trust Fund, nomeado pelo CDB; 2 diretores 

independentes, apontados de forma conjunta pelo CARICOM e pelo CDB, em decorrência de 

reconhecido conhecimento técnico na área financeira e securitária; e um diretor-presidente, 

selecionado pelos outros quatro diretores (CCRIF SPC, 2016). 

 

4.2.3 Origem dos Recursos 

 

Conforme demonstrado na Figura 18, os recursos do fundo são oriundos, 

predominantemente, das receitas de prêmios pagos pelos países membros ao contratarem cada 

apólice, além de valores advindos de taxas e doações externas. Cada um dos países membros 

paga um prêmio correspondente à tipologia do seu risco e ao percentual deste a ser transferido 

ao pool, havendo um limite de cobertura de US$ 100 milhões para cada tipo de ameaça, e a 

imprescindibilidade de se de contratar uma apólice para cada um dos riscos a serem cobertos. 

Uma vez que o fundo funciona como uma companhia seguradora mutual, tais montantes 

devem ser suficientes para arcar com as perdas esperadas, os custos operacionais e a 

composição das reservas (THE WORLD BANK, 2008). 
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Figura 18 - CCRIF - Fluxo de Recursos 
 (Fonte: Adaptado de GURENKO, E., 2009, p.24) 

 

 

Em 2015, foram emitidas 36 apólices44 a 15 diferentes países, as quais totalizaram 

prêmios no valor de US$ 19,5 milhões. Concomitantemente, foram adquiridas pelo fundo, 

coberturas no valor de US$ 145 milhões junto ao mercado ressegurador e de capitais 

internacionais, as quais garantem a liquidação das apólices emitidas em caso de ativação dos 

parâmetros estipulados. 

 

4.2.4 Estratégia Financeira – Instrumentos de Transferência de Risco  

 

Conforme relatório anual do CCRIF, a estratégia de transferência dos riscos de 

catástrofes implementada pelo fundo, no último exercício, pode ser representada por meio da 

seguinte estrutura: 

 

                                                           
44 15 apólices para a cobertura de ciclones tropicais, 13 para terremotos e 8 para excesso de chuvas – CCRIF 
SPC, 2015a 
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Figura 19 - CCRIF - Estratégia Financeira 
 (Fonte: Adaptado de CCRIF SPC, 2015a, p.51, tradução nossa) 

 

 

Conforme pode ser observado na Figura 19, a disposição da referida estratégia 

também se dá sob a tipologia de camadas de risco, assim como verificado anteriormente para 

o caso do FONDEN. Nessa perspectiva, a primeira camada refere-se ao volume de risco 

retido pelo próprio pool, estimado em US$ 25 milhões. As camadas superiores, por sua vez, 

representam acordos de resseguro firmados junto ao mercado internacional, os quais 

proporcionaram uma cobertura adicional de US$ 120 milhões, sendo acionadas apenas nos 

casos em que as perdas ultrapassarem o valor estipulado na primeira secção.  

 

Deve-se frisar, ainda, que os referidos acordos são estratificados, uma vez que 

representam contratos firmados sob condições e parâmetros diferentes, e destinados à 
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cobertura de riscos distintos. Conforme o relatório supracitado, a totalidade dos contratos 

providencia uma cobertura no valor de US$ 145 milhões, o que representa adequada 

conformidade com as recomendações de requisito de capital para o fundo. 

 

Cabe destacar que, dos US$ 120 milhões correspondentes às camadas superiores à 

retenção, US$ 30 milhões foram adquiridos por meio do Banco Mundial, o qual emitiu, em 

2014, cat-bonds em nome do pool, por meio do Capital-at-Risk Notes Program, 

proporcionando uma cobertura de três anos contra furacões e terremotos aos países membros. 

Em relação ao aludido programa, deve-se pormenorizar que este possibilitou ao Banco 

Mundial, por meio da sua própria instituição financeira (International Bank of Reconstruction 

and Development – IBDR), a emissão do título sem que houvesse a necessidade de um SPV, 

permitindo que o referido título fosse lançado no mercado de capitais a um custo efetivamente 

competitivo.  

 

Simultaneamente a esse lançamento, foi estabelecida uma transação de swap de 

catástrofe entre o Banco e o próprio CCIRF, nos mesmos termos do cat-bond emitido, 

conforme demonstrado na Figura 20. Assim, uma vez que ocorra a ativação dos parâmetros 

do cat-bond como resultante de um evento, o montante principal retido pelo IBDR será 

imediatamente transferido para o CCRIF por meio da mencionada operação. Em caso de não-

ativação do gatilho, o mesmo procedimento viabilizará a transferência de recursos do fundo 

aos investidores. 

 

 

Figura 20 - Capital-at-Risk Notes Program 
 (Fonte: Adaptado de NAVARRO-MARTIN; BENNETT, 2015) 

 

 

Salientamos, por fim, que essa tipologia de operação traduz a intenção dos gestores do 

CCRIF em diversificar os mecanismos de transferências de risco e, adicionalmente, diminuir 
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o impacto de uma eventual volatilidade de preços no mercado de resseguros. Nesse sentido, 

entre os objetivos estratégicos do CCRIF a serem implementados, está a utilização de cat-

bonds e demais instrumentos de ART existentes no mercado de capitais de forma direta, ou 

seja, sem a intermediação do Banco Mundial (CCRIF SPC, 2015b). Todavia, para tal, os 

membros necessitam de um aparato técnico, institucional e regulatório adequados, com vistas 

consolidação de condições favoráveis de acesso a esses mercados (CUMMINS; MAHUL, 

2009). 

 

4.2.5 Contrapartidas e Demais Elementos de DRM  

 

Conforme informado pelo próprio CCRIF, as apólices de seguro oferecidas são 

destinadas a prover liquidez de curto prazo, mormente destinadas às ações emergenciais, 

representando montantes que, por sua vez, revelam-se insuficientes para o custeio de todas as 

despesas seguintes, relacionadas às fases de reconstrução e de mitigação de novos eventos45. 

De acordo com Ghesquiere e Mahul (2007), esse instrumento não pretende cobrir todas as 

perdas resultantes das catástrofes que se colocam para os governos.  

 

Nesse sentido, o CCRIF não busca ser uma estratégia única de transferência de risco 

mas, tão somente, uma alternativa de aquisição de cobertura a um preço mais acessível, a qual 

garanta a manutenção de serviços básicos e o socorro às vítimas imediatamente após uma 

catástrofe. Destarte, não se percebe, aqui, a exigência de contrapartidas mitigatórias para que 

determinado país se torne elegível como membro ou para o recebimento posterior dos 

recursos ou, ainda, regras referentes à alocação dos montantes transferidos. 

 

Por conseguinte, para fins do estabelecimento do DRM na região, é providencial que 

os recursos proporcionados pelo CCRIF sejam utilizados sincronicamente com outros 

instrumentos, os quais permitam a construção de uma estratégia nacional compreensiva de 

financiamento dos riscos, de maneira a viabilizar o balanceamento entre as condições 

orçamentárias nacionais e as ameaças que se apresentam, e o estabelecimento da proporção 

adequada entre transferência e mitigação de riscos (THE WOLRD BANK, 2008), conforme 

demonstrado na Figura 21. 

                                                           
45 Os países podem adquirir junto ao CCRIF, no máximo, coberturas referentes a aproximadamente 20% das 
suas perdas totais estimadas (PIERRO, 2010) 
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Figura 21 - Camada de Risco e Instrumentos de Gerenciamento Correspondentes - Proposta CCRIF 
(Fonte: Adaptado de CCRIF SPC, 2016, p.46) 

 

 

Conforme demonstrado na Figura 21, o CCRIF oferece aos governos caribenhos, 

majoritariamente, seguros paramétricos destinados à camada de alto risco, a qual possui uma 

baixa probabilidade de ocorrência, mas resulta em grandes impactos econômicos. Para ser 

economicamente sustentável, as apólices dispõem de um elevado valor de franquia 

(deductible46), com períodos de retorno47 superiores a quinze anos (PIERRO, 2010). 

 

 Consequentemente, a estratégia nacional de financiamento de cada um dos membros 

precisará, ainda, englobar a adoção de mecanismos que lhes permitam suprir as necessidades 

financeiras das faixas de riscos baixos e médios, representadas por eventos de ocorrência mais 

frequente, porém, com impactos menos significativos, a partir de transferências 

orçamentárias, reservas nacionais, linhas de crédito contingencial, etc. Ressaltamos, 

entretanto, que a despeito de apresentar-se como um mecanismo de transferência de risco 

limitado, o CCRIF possui como missão providenciar auxílio aos governos caribenhos e suas 

comunidades na compreensão e redução dos impactos socioeconômicos e ambientais 

decorrentes de catástrofes naturais (CCRIF SPC, 2015a). Nesse sentido, o fundo busca prover 

                                                           
46 Parcela dedutível ou excesso é a parte de um sinistro que não é coberta pela seguradora (PIERRO, 2010, P.05, 
tradução nossa)  
47 O período de retorno pode ser traduzido pela quantidade de anos que uma companhia seguradora precisa 
receber prêmios, a fim de superar as perdas de determinado sinistro (PIERRO, 2010, P.05, tradução nossa) 

CCRIF 
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apoio às ações que tenham como objetivo a ampliação da capacidade de gestão de riscos e de 

adaptação às mudanças climáticas por parte dessas nações. 

 

Sob esse aspecto, uma das formas de contribuição do fundo para a disseminação do 

gerenciamento ex-ante dos desastres é o oferecimento de produtos destinados às populações 

de baixa renda que, em sua maioria, não têm condições econômicas de acesso ao mercado 

segurador convencional. Nesse sentido, apesar de não oferecer diretamente tais dispositivos, o 

CCRIF trabalha, de forma conjunta com a resseguradora Munich Re e o Ministério do Meio 

Ambiente Alemão, em um projeto48 viabilizador de microsseguros em três dos países 

membros: Santa Lúcia, Jamaica e Granada49.  

 

Adicionalmente, o fundo oferece suporte técnico (Technical Assistance Programme – 

2009), bolsas de estudos, estágios, financiamento de pequenos projetos propostos por ONGS, 

comunidade acadêmica, associações comunitárias e instituições de caridade, etc. Busca, ainda, 

atuar de forma conjunta com tomadores de decisão, formuladores de políticas públicas, 

organizações ambientais e meteorológicas, e outros stakeholders envolvidos, tendo sido 

firmados memorandos de entendimento com a CCCCC (Caribbean Community Climate 

Change Centre), CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management Agency), CIMH 

(Caribbean Institute of Meteorology and Hydrology), IDB (Inter-American Development 

Bank) e outras entidades de pesquisa (CCRIF SPC, 2015b) 

 

Existem, contudo, dispositivos que podem ser aperfeiçoados. A esse respeito, podemos 

evidenciar a necessidade de calibragem do modelo e de ampliação das bases de dados para 

fins de um melhor estabelecimento dos parâmetros das apólices oferecidas, já que alguns 

países sofreram danos severos decorrentes de furacões, tais como Jamaica e Haiti, em 2007 e 

2008 respectivamente, mas não obtiveram a liberação de recursos em decorrência da não-

conformidade com as condições estimadas (PIERRO, 2010). Existe, ainda, uma insuficiência 

                                                           
48 Climate Risk Adaptation and Insurance in the Caribbean Project 
49 Um dos produtos ofertados é a Livelihood Protection Policy (LPP), a qual fornece recursos de curto prazo para 
que as famílias de baixa renda possam reconstruir fazendas, microempresas ou outros meios destinados à sua 
subsistência, após um evento extremo, sendo as apólices oferecidas pelas seguradoras locais a um preço 
inferior às coberturas convencionais. Outro produto resultante do referido projeto é a Loan Portfolio Cover 
(LPC), a qual se destina à proteção de um determinado portfólio pertencente a pequenas instituições 
financeiras, tais como bancos de desenvolvimento e cooperativas de crédito, contra a inadimplência 
decorrente de eventos extremos, já que tais entidades, comumente, possuem em sua carteira um percentual 
expressivo de empréstimos concedidos a micro e pequenas empresas, as quais sofrem os maiores impactos 
desses eventos (CCRIF SPC, 2016). 
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na comunicação com os demais países acerca do funcionamento do fundo e das demais ações 

direcionadas ao DRM na região, já que muitos gestores demonstram não dispor de amplos 

conhecimentos acerca dos riscos do próprio país ou de maneiras para diminuir as 

vulnerabilidades financeiras correspondentes (CCRIF SPC, 2015b). 

 

Diante do exposto, percebe-se que o CCIRF se constitui como uma ferramenta 

importante na Gestão de Riscos dos países pertencentes ao CARICOM e, mais recentemente, 

do COSEFIN. Mesmo que se depare com limitações relacionadas aos recursos 

disponibilizados e às fases englobadas ou, ainda, à heterogeneidade econômica dos seus 

membros, à necessidade de maturação das modelagens de riscos, a estrutura traduz uma 

preocupação gradativa dos governantes no que se refere à sustentabilidade financeira dessas 

localidades, as quais apresentam, em sua maioria, vulnerabilidades econômicas históricas, 

representadas por limitações no acesso aos mercados de transferência de risco, e traduzidas 

por significativos desequilíbrios fiscais decorrentes de retenções de riscos inapropriadas. 

Assim, o fundo permitiu que países que sequer usufruíam de acesso a instrumentos de 

transferência de risco, passassem a utilizar recursos oriundos dos mercados de capitais e de 

resseguros e, consequentemente, iniciassem reflexões acerca do DRM em seus países. 

 

 

4.3 Turquia –   (Turkish Catastrophe Insurance Pool) 

 

 

De acordo com a classificação do Banco Mundial, a Turquia é considerada um país de 

renda média alta, dispondo de um IDH elevado50 e de um mercado considerado, hoje, bem 

segurado. A região tem sido afetada recorrentemente por desastres naturais e suas 

consequências, particularmente aquelas originadas a partir de fenômenos relacionados a 

terremotos e enchentes (Figura 22). A esse respeito, os mapas de risco do País demonstram 

que cerca de 96% do território revela-se suscetível ao risco de tremores, havendo diferentes 

gradações de intensidade conforme a região, o que é agravado pelo fato de que parte 

considerável da sua população reside nas zonas consideradas mais vulneráveis (YAZICI, 

2005) 

                                                           
50 0,761 (UNITED NATIONS, 2015) 
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Figura 22 - Turquia - Desastres Naturais - 1980 - 2016 
 (Fonte: Elaboração própria - Base de dados: CRED, EM-DAT, 2016) 

 

 

A despeito dos montantes significativos calculados como perdas médias anuais 

estimadas (cerca de US$ 100 milhões/ano), a grande preocupação dos governantes turcos se 

voltava para a PML decorrente de um único evento, a qual poderia exceder exponencialmente 

as estimativas anuais, atingindo quantias próximas a 6% do Produto Interno Bruto do país 

(mais de US$ 11,4 bilhões) (GURENKO et al., 2006).  

 

Segundo os autores, esse fato, por si só, demonstrava a ineficácia de políticas de 

provisão orçamentária baseadas em estimativas médias anuais, e destacava a necessidade de 

um planejamento mais amplo, o qual envolvesse a criação de reservas robustas e sustentáveis, 

além da introdução de mecanismos de transferência de risco. Outro fator que corroborava para 

tal necessidade baseava-se no excesso de empréstimos para reconstrução solicitados junto ao 

Banco Mundial e a outros doadores internacionais até 1999, os quais acabaram por desviar 

recursos que, em outras situações, financiariam ações ligadas ao desenvolvimento 

socioeconômico do País. Isso, por sua vez, contribuiu para a manutenção das desigualdades, 

estagnação econômica e a inexpressividade das obras preventivas no País. 

 

Adicionalmente, cabe ressaltar que um outro agravante da pressão fiscal com a qual se 

deparava o governo turco decorria da Lei de Desastres nº 7296, a qual estabelecera que o 

governo tornar-se-ia o principal responsável pelo financiamento da reconstrução dos imóveis 

urbanos afetados por um terremoto. Sob tais circunstâncias, as perdas significativas 

decorrentes desses eventos foram responsáveis pela geração de sucessivos desequilíbrios 
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orçamentários, constringindo os investimentos viabilizadores do desenvolvimento econômico 

e de medidas mitigatórias. 

 

Destacamos, por fim, que os altos custos resultantes de cada terremoto se 

fundamentam em diversos determinantes, desde urbanização acelerada de algumas regiões, as 

quais abrigam grandes aglomerações e edifícios frágeis, combinada com fiscalização 

insuficiente acerca do cumprimento dos requisitos constantes nos códigos de construção, até o 

baixo investimento em prevenção e alta dependência de recursos ex-post (GURENKO et al., 

2006). Nesse sentido, a edificação de uma estrutura de financiamento para esses riscos 

tornava-se cada vez mais proeminente. 

 

4.3.1 Criação do TCIP 

 

As discussões acerca da criação de uma estrutura de financiamento para tais riscos 

originaram-se por volta de 1992, após o Terremoto Erzican e se intensificaram em 1998, após 

o Terremoto Adana (YAZICI, 2005). Contudo, as ações correspondentes à sua criação se 

deram somente a partir do Terremoto de Marmara, ocorrido em 1999, em uma das áreas 

industriais mais importantes do país51, o qual resultou em perdas humanas e financeiras 

consideráveis, além de exercerem um peso significativo na atividade econômica e nas contas 

do governo (GURENKO; MAHUL, 2011). 

 

Assim, a partir de recursos financeiros oriundos do Banco Mundial, do governo turco 

e do Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento (EBRD) e de outros doadores e, 

sob o âmbito do Marmara Earthquake Emergency Reconstruction Project (MEER), foram 

introduzidas ações relacionadas ao gerenciamento compreensivo dos riscos, as quais 

culminaram com a criação do TCIP, em 2000. O referido esquema tem como objetivo 

oferecer coberturas contra terremotos a um preço acessível, com o intuito de aliviar a pressão 

financeira sobre o orçamento fiscal, garantir o compartilhamento de risco entre os residentes, 

encorajar boas práticas na construção civil e estabelecer reservas de longo prazo para 

financiamento das perdas decorrentes de tais eventos (GURENKO; MAHUL, 2011).  

 

                                                           
51 A região respondia por cerca de 7% do PIB nacional e representava mais de um terço de toda a produção 
industrial do País (GURENKO et at., 2006) 
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A fim de sanar a obrigação imposta pela Lei de Desastres nº 7296 detalhada 

anteriormente, publicou-se o Decreto Lei nº 587, de 1999, o qual tornou compulsória a 

aquisição de seguros contra terremotos para todos os proprietários de edificações residenciais 

registradas em áreas urbanas (GODA; WENZEL; DANIELL, 2015), além de restringir a 

concessão de empréstimos destinados à reconstrução das edificações afetadas (YAZICI, 

2005). Como instrumento de compliance, houve a inclusão da obrigação de apresentação de 

apólices válidas para realização de diversas transações imobiliárias, e para a contratação de 

serviços básicos tais como a instalação de gás, água e esgoto, por exemplo. Salienta-se, 

contudo, que a obrigatoriedade supracitada ainda não é aplicável às propriedades urbanas 

comerciais e industriais, nem às residências situadas em pequenos vilarejos e na zona rural. 

(GURENKO et al., 2006) 

 

O fundo, por sua vez, é estruturado nos moldes de uma parceria público-privada, e não 

possui funcionários públicos, já que a comercialização, distribuição e regulação das apólices e 

sinistros é realizada por meio das seguradoras privadas. Essa estrutura enxuta contribui para a 

redução dos prêmios cobrados à população e a excepciona da incidência das regulações 

aplicáveis às empresas estatais, inclusive em relação ao pagamento de certas taxas e tributos 

(YAZICI, 2005). Cabe destacar, contudo, que a apólice oferecida pelo TCIP é um produto 

distinto do seguro residencial e, apesar de ser comercializado pelas próprias seguradoras, é 

contratado por meio de formulário específico, não havendo o oferecimento de cobertura de 

danos a bens móveis, remoção de escombros, lucros cessantes, morte, ferimentos, etc. As 

seguradoras privadas, por sua vez, podem oferecer coberturas complementares ao limite 

básico, ou coberturas adicionais não disponibilizadas pelo TCIP. 

 

 

4.3.2 Gestão do Fundo, Público-Alvo e Destinação  

 

 

O quadro de diretores do TCIP procura englobar os principais atores relacionados ao 

gerenciamento dos riscos catastróficos no País selecionando, dessa forma, membros ligados 

ao governo turco, ao mercado segurador/ressegurador e à comunidade científica, com o 

intuito de mitigar a interferência política e um eventual mau uso dos recursos. Dessa maneira, 

são selecionados e aprovados pelo governo sete membros: 1 representante do Gabinete do 
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Primeiro Ministro, 1 representante da Subsecretaria do Tesouro Turco, 1 representante do 

Ministério do Meio Ambiente e Planejamento Urbano, 1 representante do mercado de 

capitais, 1 representante da Associação Turca de Seguros e Resseguros, 1 membro da empresa 

gestora do fundo e 1 membro da comunidade acadêmica e científica (TCIP, 2016c). A 

subsecretaria do Tesouro é responsável por supervisionar o programa, além de auditar todas 

as operações, contas e movimentações, e zelar para que o fundo cumpra seus objetivos com a 

máxima eficiência e efetividade. 

 

Os recursos do fundo estão relacionados à indenização de danos materiais incidentes 

sobre edificações residenciais localizadas no perímetro urbano, decorrentes de eventos de 

terremoto ou, ainda, incêndios, explosões e deslizamentos de terra àquele relacionados, cujos 

proprietários tenham adquirido a cobertura obrigatória oferecida pelo TCIP.  

  

4.3.3 Origem dos Recursos 

 

Os recursos são oriundos das apólices comercializadas, além de quantias originárias de 

empréstimos contingenciais, em sua maioria concedidos pelo Banco Mundial e outras 

instituições parceiras, e de contratos de resseguro. Conforme demonstrado na Figura 23, em 

2015, foram comercializadas mais de 7 milhões de apólices, as quais representaram um 

prêmio anual de aproximadamente US$ 269 milhões (TCIP, 2016a). Pode-se verificar, assim, 

que o número de apólices comercializadas tem apresentado uma tendência de crescimento 

desde a implementação do programa apesar de, nos últimos anos, este estar ocorrendo a taxas 

mais modestas: 26% em 2013, 12,9% em 2014 e 6,20% em 2015 (TCIP, 2016a) 
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Figura 23 - TCIP - Evolução da Quantidade de Apólices Vendidas 
 (Fonte: Elaboração própria; Base de dados: TCIP, 2016a) 

 

 

Cabe destacar que, para o cálculo do prêmio individual, são aplicados percentuais 

diferenciados52, os quais consideram a localização do imóvel, o material de construção 

utilizado, além de uma franquia de aproximadamente 2% do valor da soma segurada (GODA; 

WENZEL; DANIELL, 2015). Essa composição visa manter o equilíbrio entre a acessibilidade 

dos prêmios à população e o equilíbrio financeiro e atuarial do programa, utilizando um 

mecanismo de precificação baseado no risco, sem que haja necessidade de qualquer subsídio 

governamental (CUMMINS; MAHUL, 2009). 

 

Ressalta-se que, diferentemente do que ocorre com o CCRIF apresentado 

anteriormente, aqui existe um grau de subsídio cruzado entre os prêmios, de modo que os 

prêmios cobrados nas áreas de alto risco ainda sejam razoáveis, não tendo sido removido por 

completo o princípio da solidariedade (YAZICI, 2005). Em relação às indenizações pagas, 

verifica-se que, desde a criação do programa, ocorreram 16.867 sinistros, os quais 

representaram dispêndios de aproximadamente US$ 17 milhões53 (TCIP, 2016b). 

 

 

                                                           
52 De 0.44% a 5.5% (GODA; WENZEL; DANIELL, 2015) 
53 Cotação divulgada pelo Banco Central, com data-base em 31/12/2015 (48.128.823,00 liras turcas = 
16.484.733,11 dólares americanos) 
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4.3.4 Estratégia Financeira – Instrumentos de Transferência de Risco  

 

Conforme Gurenko et al. (2006), a estratégia financeira do TCIP busca otimizar a 

relação entre prêmios, cobertura e credibilidade. Nesse sentido, o fundo é financiado por uma 

combinação de reservas acumuladas, resseguros e empréstimos contingentes assegurados pelo 

Banco Mundial (WANG; LIN; WALKER, 2009). Todavia, uma vez que seu status financeiro 

não é suficiente para o financiamento total das perdas prováveis, um elevado percentual do 

risco subscrito é cedido aos resseguradores internacionais (GODA; WENZEL; DANIELL, 

2015). 

 

Assim, conforme demonstrado na Figura 24, o fundo utiliza tanto estratégias de 

retenção de risco, como de transferência, essencialmente por meio de resseguros 

(GURENKO; MAHUL, 2011) e, mais recentemente, pela emissão de cat-bonds. 

 

 

 

Figura 24 - TCIP - Estratégia Financeira 
(Fonte: Elaboração própria; Base de dados: IONETE, 2013) 
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Conforme pode ser observado, a disposição da referida estratégia também se dá sob a 

tipologia de camadas de risco, assim como verificado anteriormente para os casos do 

FONDEN e CCRIF. Sob tal perspectiva, a primeira camada refere-se ao volume de risco 

retido pelo pool, estimado em US$ 280 milhões. Esses valores correspondem às reservas 

acumuladas com por meio dos prêmios das apólices, complementados por créditos 

contingenciais concedidos pelo Banco Mundial (IONETE, 2013). O fundo possui, ainda, uma 

opção de empréstimo junto àquela instituição, com condições facilitadas, em um montante 

aproximado de US$ 500 milhões, razão pela qual tal recurso encontra-se disposto ao longo 

das camadas superiores. 

 

As demais camadas, por sua vez, representam contratos de resseguro firmados junto ao 

mercado internacional, os quais viabilizam uma cobertura adicional de aproximadamente US$ 

2,1 bilhões, sendo acionadas apenas nos casos em que as perdas ultrapassarem o valor do 

risco retido pelo fundo. Ressalta-se que tal estrutura representa um dos acordos de resseguro 

mais vultosos do mundo (IONETE, 2016), sendo que os mesmos se encontram dispostos em 

várias camadas, já que representam contratos firmados sob condições diferentes, e destinados 

à cobertura de riscos catastróficos de intensidades variadas. Sob tal perspectiva, as camadas 

apresentadas na Figura 15 não retratam fielmente todos esses tratados já que estes são 

alterados de acordo com as avaliações periódicas de risco (YAZICI, 2005). 

 

Recentemente, o fundo optou pelo lançamento de cat-bonds, com o intuito de 

diversificar suas fontes de recursos. Diferentemente do que ocorreu com o CCRIF, o TCIP 

não se utilizou do Banco Mundial para a emissão dos títulos, a qual ocorreu por meio do 

próprio mercado ressegurador54, já que o fundo sempre se utilizou dessa estrutura para 

realização de suas operações, usufruindo do conhecimento técnico e da capilaridade do setor 

privado. O referido título, emitido em 2013, proporcionou recursos adicionais de cerca de 

US$ 400 milhões e uma cobertura de três anos contra terremotos na região de Istambul, sendo 

seu gatilho ativado por graduações pré-estabelecidas de tremores, medidos por diversos 

sismômetros, de acordo com a modelagem de risco RMS’s Europe Earthquake Model for 

Turkey (ARTEMIS, 2016), a qual já é utilizada como base para as ações de gerenciamento de 

risco no País. 

 

                                                           
54 A resseguradora Munich Re atuou como agente estruturador da operação. Para mais detalhes relacionados à 
emissão do título, ver ARTEMIS (2016). 
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Os recursos oriundos do mercado de capitais resultantes da comercialização dos 

títulos, por sua vez, foram mantidos em uma conta bancária independente e, posteriormente, 

aplicados em investimentos de baixo risco, tais como os títulos de curto prazo emitidos pelo 

Tesouro Americano. Em caso de ocorrência de um evento na região de Istambul dentro dos 

parâmetros estipulados, o fundo se utilizará de tais recursos para financiar os danos 

correspondentes (YAZICI, 2013). Cabe ressaltar, por fim, que os referidos títulos, apesar de 

fazerem referência apenas à capital do País, possuem parâmetros de localização que acabam 

por disseminar cobertura ao redor daquela área englobando, inclusive, algumas regiões 

costeiras (ARTEMIS, 2016). Para os casos de eventuais calamidades que excedam a 

capacidade do fundo, o governo turco deverá prover créditos contingenciais para que este não 

fique insolvente atuando, portanto, como ressegurador em última instância (GURENKO et al., 

2006). 

 

4.3.5 Contrapartidas e Demais Elementos de DRM  

 

Dois aspectos essenciais diferenciam o TCIP dos demais programas analisados 

anteriormente: o fato de ser concebido com base nos recursos pagos pela própria população, 

ao adquirirem as apólices e, ainda, o seu caráter impositivo. Em relação a esses aspectos, 

deve-se notar que o governo turco buscou, por meio desse processo, obter alívio fiscal, ao 

cessar a sua obrigação com o financiamento da reconstrução da quase totalidade das 

edificações afetadas por desastres, e implementar mecanismos de DRM.  

 

Para este último fim, o setor público não se propôs apenas a tornar a contratação do 

seguro obrigatória sem maiores justificativas, mas sim, a promover a conscientização da 

população acerca dos conceitos do DRM e do papel do seguro na mitigação das perdas 

recorrentemente sofridas. Isso se deu por meio de diversas campanhas de divulgação e da 

disseminação do tópico em instituições de ensino, por exemplo (GURENKO et at., 2006). De 

acordo com os autores existe, ainda, uma grande preocupação por parte do setor público em 

relação ao cumprimento dos requisitos constantes no código de construção, referentes à 

proteção contra terremotos. Assim, como forma de contrapartida, o TCIP pode negar 

cobertura a edificações construídas após 27/12/1999, as quais não possuam licença para 

construção, não se enquadrem nos requisitos correspondentes ou, ainda, se localizem em áreas 

de ocupação irregular. 
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Tal conduta, aliada à introdução de mecanismos facilitadores da comercialização e de 

comunicação de sinistros, fez com que a aquisição de apólices aumentasse 6 vezes, em um 

período de dez anos. Isso contribuiu para o crescimento e desenvolvimento do mercado 

segurador local o qual, anteriormente, não dispunha de capacidade para uma grande retenção 

de riscos. Essa melhoria foi decisiva para o incremento da disponibilidade de produtos o que, 

juntamente com a estrutura de comercialização adotada pelo governo, possibilitou a redução 

dos preços das coberturas contra terremotos, tanto obrigatórias quanto complementares 

(GURENKO; MAHUL, 2011). 

 

Para que esse incremento fosse assegurado, os gestores do programa sempre tiveram 

na comunicação um elemento indispensável. Sendo assim, o fluxo de informações permeou as 

relações entre o governo turco e os demais stakeholders (Banco Mundial, resseguradores 

internacionais, seguradoras locais, etc.) com o intuito de se promover o aprendizado acerca do 

funcionamento dos mecanismos de gerenciamento de risco, de forma a se identificarem as 

alternativas estruturais, administrativas, técnicas e financeiras as quais fossem as mais 

eficientes para a redução das vulnerabilidades do País.  

 

Adicionalmente, o desenvolvimento de ferramentas de TI e de modelos de avaliação 

de riscos, em conjunto com o mercado privado e instituições de pesquisa, possibilitou não só 

a criação e/ou melhorias nos sistemas de alerta, mas também, permitiu a expansão do 

programa de transferência de riscos para outros mercados, uma vez que a modelagem 

confiável dos riscos a serem transacionados é requisito indispensável para tais operações. Em 

segundo, existe uma relação de reforço junto à população, a qual tem, crescentemente, se 

inteirado acerca da importância da aquisição de cobertura contra terremotos, além de se 

familiarizar com a importância do cumprimento dos requisitos do código de construção, e 

com outras coberturas oferecidas pelas seguradoras. 

 

Entretanto, ainda que seja compulsório, a penetração de seguros residenciais contra 

terremotos no país ainda se situa em torno de 26%, provavelmente em decorrência da 

ausência de penalidades mais efetivas relacionadas ao seu descumprimento (WANG; LIN; 

WALKER, 2009). Assim, a criação de mecanismos adicionais de compliance e a 

implementação de punições maiores para aqueles que não adquirirem as apólices fazem-se 

necessários. Medular, ainda, é o aumento da fiscalização do cumprimento dos requisitos 
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estabelecidos nos códigos de construção, que tem se mostrado deficitário, especialmente nas 

regiões de maior risco.  

 

A esse respeito, Durukal, Erdik e Sesetyan (2006), ao construírem cenários de perdas 

decorrentes de terremotos com intensidade acima de 7,0 na cidade de Istambul, revelaram 

que, dada a disposição financeira do fundo, a penetração de seguros na região, e a baixa 

qualidade de algumas construções, o TCIP pode se deparar com insuficiência de recursos em 

casos de eventos de grande magnitude. Destarte, embora o programa tenha apresentado 

desempenho satisfatório para pequenas e médias ocorrências, deve-se atentar para a 

necessidade de implementação de melhorias. 

 

Outra ação importante destacada por Yazici (2005) reside no entendimento de que, 

ciente das especificidades acerca das populações residentes nos pequenos vilarejos, o governo 

não as incluiu na obrigatoriedade da aquisição de apólices do TCIP. Isso se deu, 

primeiramente, em decorrência da baixa renda dessa camada da população turca, a qual não 

teria condições de adquirir as apólices, ainda que aos preços módicos que têm sido praticados. 

Em segundo lugar, a referida região apresenta elevada concentração de construções altamente 

vulneráveis, e uma capilaridade de seguros ainda menor quando comparada com o restante do 

país, o que faria com que a inclusão dessa parcela tornasse o fundo atuarialmente inviável. 

Assim, a ajuda do governo a esse segmento continua mantida, devendo intervenções 

complementares específicas serem viabilizadas para que, em um futuro próximo, a 

vulnerabilidade correspondente àquela área possa ser reduzida. 

 

Outra lacuna existente no programa é representada pela necessidade de inclusão de 

cobertura contra enchentes, as quais também representam prejuízos relevantes à população e 

ao governo. Assim, apesar de ter sido concebido como um modelo multi-catástrofe, o fundo 

ainda cobre apenas os eventos de terremoto, já que a modelagem do risco de inundações 

revela-se consideravelmente complexa, assim como a estruturação de mecanismos financeiros 

para o seu custeio (CUMMINS; MAHUL, 2009) 

Contudo, percebemos que, atualmente, existe muito mais cobertura contra terremotos 

do que antes da criação do fundo, tendo o programa beneficiado não apenas a população, mas 

também o mercado segurador local. A estratégia financeira utilizada tem proporcionado alívio 

fiscal para o governo turco, permitindo que tais recursos sejam alocados em investimentos 
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produtivos e preventivos, os quais contribuam para o desenvolvimento econômico. De acordo 

com Cummins e Mahul (2009), por ser uma das primeiras iniciativas a prover seguros contra 

catástrofes em nível nacional, obteve reconhecimento internacional e tem sido utilizada como 

base para a criação de estruturas semelhantes em mais de uma dúzia de países, tais como 

China, Índia, Filipinas, Colômbia, etc, o que traduz a importância de ações promotoras do 

DRM. 

 

4.4 França – Cat/Nat System (Catastrophes Naturelles) 

 

 

De acordo com a classificação do Banco Mundial, a França é considerada como um 

país de alta renda, com indicadores referentes à qualidade de vida, educação e distribuição de 

renda superiores à média mundial (OECD, 2016b). Além disso, dispõe de um mercado 

segurador de alta densidade, em que uma mesma família possui coberturas contra mais de um 

tipo de risco (WIRZ, 2013). De acordo com Veyret e Richemond (2015b), o País está sujeito a 

diversos riscos naturais, sendo o território metropolitano vulnerável a áleas de menor 

amplitude, porém, de tipologias variadas, tais como tremores, movimentos de solo, 

tempestades, secas, inundações, etc. (Figura 25). Estas últimas, por seu turno, foram 

responsáveis por cerca de 62% dos processos de indenização deferidos após a decretação de 

catástrofes naturais até 2014 (CCR, 2016b) revelando-se, portanto, como um dos eventos 

naturais mais custosos àquele País. 

 

 

Figura 25 - França - Desastres Naturais - 1980 - 2016 
 (Fonte: Elaboração própria - Base de dados: CRED, EM-DAT, 2016) 
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Um elemento agravante da maximização dos prejuízos por parte do Estado, quando da 

ocorrência de catástrofes climáticas, residia no fato de que, até 1982, as seguradoras se 

recusavam a cobrir tais riscos, tidos pelo mercado privado como “inseguráveis” (THE 

WORLD BANK, 2012b), em razão da existência de fatores repelentes, tais como a alta 

probabilidade de perdas decorrentes da correlação dos sinistros, a seleção adversa, o risco 

moral, etc. os quais já foram devidamente discutidos anteriormente. Consequentemente, as 

companhias não possuíam a expertise necessária para o desenvolvimento de modelos de risco 

satisfatórios, fazendo com que o Estado detivesse o monopólio das estatísticas relativas a tais 

catástrofes e da maioria do custeio das ações referentes à resposta e reconstrução, sendo a 

gestão de riscos, até esse momento, essencialmente posterior aos eventos.  

 

4.4.1 Criação do Cat/Nat 

 

As enchentes ocorridas ao final de 1981 e início de 1982 foram responsáveis por 

exercerem uma importante pressão fiscal sobre o governo francês, e por exacerbarem a 

vulnerabilidade do sistema de gestão de riscos adotado (THE WORLD BANK, 2012b). 

Assim, criou-se naquele ano, a partir da publicação da Lei de 13 de Julho de 1982, o sistema 

francês de seguros Cat/Nat, por meio do qual o governo buscava introduzir um mecanismo 

que possibilitasse a redução tanto dos impactos das catástrofes na economia local e nacional, 

quanto da vulnerabilidade à qual as pessoas e suas propriedades estavam sujeitas, restringindo 

o montante de recursos oriundo do orçamento público destinados para tal fim. 

 

 O sistema deu-se nos moldes de uma parceria público-privada entre o governo francês 

e o mercado segurador, a partir da inclusão de uma cobertura obrigatória55 para catástrofes 

naturais oferecida conjuntamente com todos os seguros de riscos patrimoniais e 

responsabilidade civil (Property & Casualty - P&C). Dessa forma, a operação do referido 

sistema passou a utilizar a estrutura comercial do próprio mercado, sendo os prêmios 

                                                           
55 Na França, cada casa, construção, fábrica, automóvel tem de ser segurado pelo seu proprietário por um 
contrato de seguro de P&C. Dessa forma, o sistema não seria viável caso o seguro não fosse obrigatório para 
todos os detentores de propriedades, pois possivelmente a escala de comercialização necessária não seria 
atingida (MICHEL-KERJAN, 2001) 
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correspondentes àquela cobertura, calculados de maneira uniforme ou “flat”56, para cada linha 

de negócios, a partir de percentuais fixados pelo próprio Estado.  

 

Adicionalmente, como forma de contrapartida para manutenção do equilíbrio 

econômico e financeiro dessas entidades, o Tesouro francês passou a conceder uma garantia 

de cobertura de resseguro às seguradoras para o risco considerado por elas excedente à sua 

capacidade de subscrição, a partir de um programa a ser firmado junto à companhia 

resseguradora estatal Caisse Centrale de Reassurance (CCR) (VEYRET, RICHEMOND, 

2015c). 

 

Houve grande adesão ao sistema por parte da população, o que se deveu, em parte, à 

penetração expressiva dos produtos de seguros no País, a qual atinge cerca de 92% da 

população metropolitana francesa (LANCNER et al., 2012). Esse indicador contribui tanto 

para a redução dos preços das apólices de coberturas adicionais, como para a diversificação 

do risco, gerando benefícios similares aos de um pool, já que permitem a sua mutualização em 

nível nacional (CCR, 2016b). Destaca-se que, diferentemente dos demais programas 

apresentados anteriormente, o Cat/Nat não é um fundo de reservas para catástrofes, mas, sim, 

uma garantia de proteção contra todos os riscos “inseguráveis” decorrentes de fenômenos 

naturais de intensidade “anormal”, exceto os ventos oriundos de tempestades, os quais foram 

declarados “seguráveis” por meio de determinação legal, e os danos causados por granizo, 

acúmulo de neve ou geadas (THE WORLD BANK, 2012b).  

 

Evidenciamos, por fim, que a referida compensação é devida apenas para os casos em 

que houver uma declaração interministerial acerca do estado de desastre natural, havendo, 

ainda, a necessidade de que o indivíduo possua, pelo menos, uma cobertura básica de seguros 

P&C relativa ao bem afetado (THE WORLD BANK, 2012b). Percebe-se, portanto, que o 

dispositivo do decreto formal é utilizado em substituição aos gatilhos existentes nos seguros 

paramétricos discutidos anteriormente, os quais se baseavam em valores aferíveis 

relacionados aos fenômenos em si. 

 

                                                           
56 A precificação “flat” preconiza que todos os prêmios cobrados sejam iguais, independentemente do risco ao 
qual cada indivíduo está sujeito baseando-se, portanto, no princípio da solidariedade nacional (THE WORLD 
BANK, 2012b). Tal princípio origina-se na Constituição Francesa de 1946, a qual afirma que “The Nation 
declares all French citizens to be equal and united when faced with loss resulting from natural disasters” (CCR, 
2016b) 
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4.4.2 Gestão, Público-Alvo e Destinação  

 

De acordo com Marcellis-Warin e Michel-Kerjan (2001), o programa possui três 

atores principais: o Tesouro Nacional Francês, as seguradoras privadas e a resseguradora 

pública. A atuação do governo permeia todo o processo, desde a declaração pública de estado 

de catástrofe, por meio da qual são acionados os dispositivos do sistema, até a fixação do 

percentual a ser aplicado sobre os prêmios e dos valores das franquias correspondentes ou, 

ainda, a disponibilização de créditos extraordinários à CCR. O amplo conhecimento acerca 

dos eventos também se constitui como fator fundamental para subsidiar as ações anteriores, 

assim como para dar suporte a empreendimentos que visem a integração entre o referido 

sistema e a implementação de medidas mitigatórias. 

 

Já as companhias seguradoras são responsáveis pela comercialização das apólices, 

pelo recolhimento do prêmio adicional correspondente, pelo processo de tomada de decisão 

acerca do percentual dos riscos a serem ressegurados, e pela indenização às vítimas dos 

eventos catastróficos de forma peremptória e eficiente. A CCR, por sua vez, encarrega-se da 

gestão dos contratos de resseguro, assim como da contabilidade e da gestão de outros fundos 

obrigatórios de responsabilidade do Estado destinados à prevenção e reconstrução (CCR, 

2016b). 

 

O sistema destina-se, por um lado, aos segurados que tiveram suas propriedades 

afetadas por algum desastre natural, os quais podem ser indivíduos privados, instituições 

comerciais ou mesmo autoridades locais, que têm no programa a garantia de cobertura contra 

eventos catastróficos, antes tidos como “inseguráveis”, a um preço acessível, 

independentemente dos riscos aos quais estão sujeitos. De forma análoga, as próprias 

seguradoras beneficiam-se do programa já que, por meio da cobertura de resseguros garantida 

pelo Estado, diminuem à sua PML e contribuem para a sustentabilidade financeira do 

mercado.  
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4.4.3 Origem dos Recursos 

 

O fluxo de recursos relacionado à cobertura proporcionada pelo Cat/Nat comporta-se 

de forma semelhante ao processo das demais apólices comercializadas no mercado de 

seguros. Assim, de uma forma geral, as receitas originam-se do prêmio extra referente às 

apólices vendidas, enquanto os pagamentos dos sinistros advêm das provisões e reservas 

técnicas mantidas pelas seguradoras. Conforme mencionado, tanto os percentuais dos prêmios 

do programa, quanto as franquias equivalentes, são fixadas pelo Governo. Atualmente, é 

cobrado um percentual de 12% sobre o prêmio das apólices de seguro básico para todos os 

bens, exceto veículos motorizados e 6% sobre os prêmios de seguro contra incêndio e roubo 

para veículos motorizados terrestres (CCR, 2016b).  

 

As franquias, por sua vez, possuem um valor fixo, conforme o ramo do seguro, 

devendo ser aplicadas para todos os casos, ainda que a apólice básica não as inclua. Destarte, 

para fins de promoção da prevenção dos riscos, tais valores não podem ser cobertos por 

nenhuma outra apólice, podendo variar caso a municipalidade apresente elementos redutores 

ou agravantes do risco (Planos de Prevenção de Risco – RPP) (THE WORLD BANK, 2012b). 

 

 

Figura 26 - Cat/Nat - Evolução dos Prêmios de Seguro - 1982 - 2015 

(Fonte: CCR, 2016a) 
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Conforme demonstrado pela Figura 26, o prêmio oriundo das apólices contra 

catástrofes naturais no ano de 2015 totalizou aproximadamente €1,6 bilhões, tendo 

apresentado tendência majoritária de crescimento desde a sua criação. Existem, contudo, duas 

características que diferenciam este fluxo de recursos específico dos demais. Primeiramente, 

as receitas originadas do prêmio correspondente à cobertura de catástrofes são contabilizadas 

sob a forma de um prêmio extra para as seguradoras, em um montante proporcional à 

quantidade de riscos que as mesmas estão dispostas a reter constituindo-se, portanto, como 

uma forma de remuneração pela assunção do risco (MICHEL-KERJAN, 2001) 

 

Em segundo, ao firmar contratos de resseguro junto à CCR, as seguradoras têm 

garantias do próprio Tesouro Francês de cobertura ilimitada. Assim, caso a própria estatal se 

torne insolvente, o governo garante a quitação das coberturas devendo, portanto, as receitas 

com resseguro e os recursos públicos extraordinários serem considerados neste fluxo. 

Supletivamente, as seguradoras possuem incentivos tributários para a constituição de reservas 

de compensação, como componente adicional de gestão dos potenciais impactos financeiros 

decorrentes dos desastres.  

 

4.4.4 Estratégia Financeira – Instrumentos de Transferência de Risco  

 

A participação do governo na estrutura de transferência de riscos do programa se dá 

por meio da CCR, a qual negocia contratos de resseguro de catástrofe junto às demais 

seguradoras, por meio de uma combinação entre fundos de reserva e garantias governamentais 

(WANG; LIN; WALKER, 2009). Cabe-nos apontar para o fato de que a CCR não detém o 

monopólio do resseguro contra catástrofes sendo essencialmente facultativa a aquisição da 

cobertura disponibilizada, podendo as seguradoras, portanto, optarem pela seleção de outro 

ressegurador ou, ainda, pela retenção do referido risco (CCR, 2016b). Ressaltamos, contudo, 

que apenas a CCR possui a garantia governamental de cobertura ilimitada, estando os demais 

contratos não abarcados pelo Cat/Nat sujeitos às condições do mercado regular, inclusive em 

relação à solvência das partes. 
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Figura 27 - Cat/Nat - Estratégia Financeira 
 (Fonte: Adaptado de MARCELLIS-WARIN; MICHEL-KERJAN, 2001, p.07) 

 

 

Conforme demonstrado na Figura 27, as seguradoras privadas, ao comercializarem 

suas apólices de P&C, devem incluir a cobertura obrigatória de desastres naturais. O prêmio 

referente a essa cobertura é apropriado pelas seguradoras como forma de remuneração, com 

base nos riscos de catástrofe retidos pela mesma. Posteriormente, as seguradoras realizam, 

individualmente e voluntariamente, um tratado de resseguros junto à CCR, o qual representa a 

essência do sistema em comento, e que será detalhado a seguir. 

 

Em um primeiro momento (Figura 28), é firmado um contrato de resseguro 

denominado proporcional quota-parte. De uma forma geral, esse tipo de resseguro é 

caracterizado pelo fato de a cedente e a resseguradora estabelecerem uma percentagem fixa 

para a cessão pela primeira e para a aceitação, pela segunda, de riscos, prêmios e sinistros 

referentes às apólices comercializadas (HARRISON, 2007).  
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Figura 28 - Cat/Nat - Resseguros - Primeiro Momento 
 (Fonte: Elaboração própria) 

 

 

Assim, parte do prêmio extra recebido anteriormente pelas seguradoras quando da 

venda da apólice para catástrofes naturais, é proporcionalmente transferida às resseguradoras 

(MICHEL-KERJAN, 2001). Conforme demonstrado, em caso de ocorrência de sinistros, esta 

se compromete com a cobertura das perdas eventualmente incorridas, no mesmo percentual 

dos prêmios que lhe foram repassados. Esse acordo engloba todos os riscos daquele ramo 

subscritos pela cedente, não cabendo a esta, portanto, a seleção de quais riscos deseja 

transferir, o que corrobora para a minimização da anti-seleção nesse processo (THE WORLD 

BANK, 2012b). 

 

Destaca-se, contudo, que uma contenção dessa tipologia de tratado é que, geralmente, 

existe um limite máximo por ocorrência, o qual pode ser fixado como um valor para o 

conjunto de sinistros ou, ainda, como um índice de sinistros em relação aos prêmios 

(HARRISON, 2007). Dessa forma, uma vez que os eventos catastróficos se caracterizam por 

perdas que, recorrentemente, representam vultosos valores, faz-se necessária a segunda etapa 

da estratégia em análise, traduzida pelo contrato não-proporcional por excesso de danos, 

conforme demonstrado na Figura 29. 
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Figura 29 - Cat/Nat - Resseguros - Segundo Momento 
 (Fonte: Adaptado de HARRISON, 2007) 

 

Dessa forma, em um segundo momento, é definido um outro contrato de resseguro, 

referente ao percentual do risco retido pela seguradora. Esse mecanismo é utilizado 

unicamente nos casos em que as perdas totais anuais da cedente ultrapassarem um valor 

previamente acordado, após o acionamento demais acordos de resseguro, denominado de 

prioridade ($1.000.000,00 no exemplo apresentado). Assim, esse contrato permite à 

seguradora se precaver do risco de frequência, no qual muitos sinistros ocorrem ao mesmo 

tempo, como é o caso das catástrofes, estabilizando sua sinistralidade e os impactos 

financeiros decorrentes de eventos correlacionados (THE WORLD BANK, 2012b). 

 

Salientamos que, nessa etapa, a participação do Tesouro Nacional, sob a forma de 

recursos públicos, ocorre se, e somente se, um evento de grande magnitude levar a CCR a 

uma insolvência virtual (MICHEL-KERJAN, 2001). Nesse caso, o Tesouro francês 

disponibilizará créditos extraordinários necessários à indenização de todas as apólices para as 

quais houver sinistro.  

 

4.4.5 Contrapartidas e Demais Elementos de DRM  

 

A França foi um dos primeiros países da Europa a erigirem uma política pública de 

seguros de riscos de catástrofe baseada nos princípios da solidariedade e do compartilhamento 

coletivo (PAUDEL, 2012). Por meio do programa, foi disponibilizada cobertura contra riscos 

catastróficos, a preços acessíveis e disponíveis para todo o território nacional, preservando-se 

a integridade da relação entre segurador e segurado, sem que houvesse a necessidade de 

concessão de subsídios.  
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Para isso, o governo aproveitou-se da experiência operacional do mercado, não apenas 

para capilarizar a cobertura oferecida, como também para tornar o processo de compensação 

mais ágil e eficiente57. As empresas, por seu turno, ampliaram o seu conhecimento na área de 

gestão de riscos de catástrofe, colecionando dados e estatísticas, as quais, com o apoio 

governamental e dos demais stakeholdes, contribuirão para a construção de um Observatório 

de Riscos Naturais (THE WORLD BANK, 2012b), por meio do qual será aperfeiçoada a 

gestão das ameaças, a construção de modelos e cenários e instrumentação do DRM no País. 

 

Complementarmente foram criados diversos fundos relacionados à implementação de 

mecanismos de reconstrução e prevenção. O Major Natural Risk Prevention Fund ou Barnier 

Fund, por exemplo, foi criado legalmente em 1995, com o objetivo de financiar pesquisas e 

atividades relacionadas à prevenção contra as catástrofes naturais, tais como o mapeamento de 

riscos de áreas altamente vulneráveis, campanhas educativas, etc. Já o Compensation Fund for 

Construction Insurance Risks, foi criado em 1982, tanto para financiar coberturas de 

construções anteriores a 1983, quanto para aperfeiçoar a qualidade das novas edificações 

(CCR, 2016b). 

 

Podemos citar, ainda, o importante papel exercido pela vinculação entre o valor das 

franquias e a adoção de Planos de Prevenção de Riscos pelas autoridades locais. Assim, desde 

2001, existe uma escala móvel por meio da qual se ajustam as franquias aplicáveis aos 

municípios que não possuem tal plano. Conforme tal normativo, a partir da segunda 

declaração de estado de desastre em uma das localidades supracitadas, é possível o ajuste dos 

valores, podendo o valor das franquias devidas ser até quadruplicado, conforme o caso (THE 

WORLD BANK, 2012b). 

 

Ressaltamos, contudo, o fato de haver obrigatoriedade para a contratação do tipo P&C 

na França e, consequentemente, de cobertura contra catástrofes “inseguráveis”, não se mostra 

isento de efeitos perversos, uma vez que a cobrança equiparada de prêmios “estimula mais a 

assunção do risco, do que a adoção de medidas preventivas” (VEYRET; RICHEMOND, 

2015c, p.198). O Banco Mundial, por sua vez, reforça tal entendimento, ao afirmar que dentre 

as principais fraquezas do sistema está, além da falta de clareza do aparato legal referente às 

                                                           
57 As seguradoras devem indenizar os indivíduos afetados por desastres naturais dentro de um período máximo 
de três meses (MICHEL-KERJAN, 2001) 
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definições, conceitos e metodologias, a insuficiência dos incentivos à prevenção de riscos no 

País (THE WORLD BANK, 2012b). Veyret e Richemond (2015b, p.153) acrescentam, ainda, 

que “a prevenção dos riscos é de responsabilidade do Estado por meio de seus serviços 

descentralizados, o que explica que ela pertença a uma cultura essencialmente técnica”. Isso 

faz com que haja um certo distanciamento entre os formuladores de políticas de gestão de 

riscos e a população ameaçada, o que dificulta a gestão compreensiva e a implementação de 

ações mitigatórias. 

 

Complementarmente, faz-se necessária a exclusão do programa daqueles proprietários 

de residências edificadas ilegalmente, seja por se situarem em localidades proibidas ou por 

descumprirem os requisitos dos códigos de construção, além de negativa de cobertura de 

danos decorrentes de ações dolosas, negligentes ou irresponsáveis (LANCNER et al., 2012). 

Adicionalmente, devem ser criados mais incentivos por meio dos preços das apólices, além 

daqueles já existentes no cálculo das franquias, como forma de disseminação de práticas 

preventivas. 

 

Diante do exposto, podemos constatar que, apesar das fraquezas, o modelo francês se 

constitui como uma alternativa intermediária entre coberturas essencialmente privadas e 

compensações providas exclusivamente pelo setor público. Nesse sentido, Michel-Kerjan 

(2001) relata que a Comissão Europeia recomendou que o modelo francês fosse utilizado 

como parâmetro para a construção de um sistema unificado de seguros contra catástrofes em 

toda a União Europeia, reiterando, assim, a relevância do sistema para a gestão de riscos 

como um todo. 

 

4.5 Considerações acerca dos modelos 

 

Conforme disposto no Quadro 01, os exemplos analisados englobaram países com 

diferentes graus de renda, de vulnerabilidades e de estratégias financeiras utilizadas. Passamos 

por casos em que os seguros possuem preços essencialmente baseados no risco individual, 

como o Caribe, até à aplicação de preços os quais utilizam o princípio da solidariedade 

nacional e o subsídio cruzado de prêmios, como é o caso da França. Identificamos casos em 

que a cobertura contra catástrofes é obrigatória, e outros em que esta é facultativa, com 
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indenizações destinadas apenas a situações de emergência ou, ainda, a todas as fases da gestão 

de desastres.  

 

De acordo com as estratégias apresentadas até aqui, pode-se depreender que o 

gerenciamento de riscos se constitui como uma tarefa gigantesca e complexa que requer 

vontade política, precisão técnica, informação, coordenação eficiente entre todos os atores 

envolvidos e, ainda, um aparato legal condizente com a estrutura de gestão a ser 

implementada (UNITED NATIONS, 2014).  

 

O Quadro 01 apresenta uma comparação dos resultados encontrados, no que se refere 

à contextualização histórica, social e econômica e às variáveis causais pertinentes a cada País. 

 

PAÍS GRUPO DE 
RENDA (1) 

(Classificação 
Banco 

Mundial58) 

ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (2) 
(Classificação 

ONU59) 

DENSIDADE DO 
MERCADO 

SEGURADOR (2) 
(Prêmios per 

capita60) 

PRINCIPAIS 
AMEAÇAS 

ENFRENTADAS 
(3) 

FATORES QUE 
CULMINARAM 

PARA A 
CONSTRUÇÃO DA 
ESTRATÉGIA (4) 

MÉXICO 
– 

FONDEN 
(1996) 

Renda Média 
Alta 

 

0,756 Bem segurado 
(US$ 108,20) 

 

Terremotos, 
furacões e 
enchentes 

Sucessivas pressões 
sobre o orçamento 

público 
decorrentes de 

desastres naturais 
recorrentes 

 
 

CARIBE – 
CCRIF 
(2007) 

Híbrido (desde 
países de baixa 
renda como o 

Haiti e 
Nicarágua, com 

renda média 
baixa, até 

países de alta 
renda como 
Bermudas e 
Bahamas) 

Híbrido (desde países 
com indicador baixo 

(Haiti – 0,483) até 
países com indicador 
elevado (Bahamas – 

0,790)) 

Híbrida (desde países 
insuficientemente 
segurados como o 
Haiti até altamente 

segurados como 
Bermudas) 

Terremotos, 
furacões e 
enchentes 

Sucessivas pressões 
sobre o orçamento 

público 
decorrentes de 

desastres naturais 
recorrentes, 

agravadas por 
dificuldades de 

acesso ao mercado 
internacional de 
transferência de 

riscos por cada país 
individualmente, 

em decorrência do 
baixo volume de 
negócios e dos 
altos custos de 

transação 
 
 

TURQUIA 
– TCIP 
(2000) 

Renda Média 
Alta 

 

0,761 Bem Segurado 
(US$ 124,10) 

 

Terremotos Sucessivas pressões 
sobre o orçamento 

público 
decorrentes de 

desastres naturais 
recorrentes, 

                                                           
58 THE WORLD BANK, 2016 
59 UNITED NATIONS, 2015 
60 INSURANCE INFORMATION INSTITUTE, 2016b 
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agravado por 
elevadas quantias 
de solicitações de 

empréstimos junto 
a entidades 

internacionais; 
obrigatoriedade 

legal do Estado de 
arcar com os custos 

da reconstrução 
FRANÇA 

– 
CAT/NAT 

(1982) 

Alta Renda 0,888 Altamente segurado 
(US$ 1.129,00) 

Enchentes Sucessivas pressões 
sobre o orçamento 

público 
decorrentes de 

desastres naturais 
recorrentes; 
negativas do 

mercado segurador 
em prover 

cobertura para 
riscos catastróficos 

 
Quadro 1- Casos Internacionais - Contextualização Histórica, Social e Econômica e Variáveis Causais 

 (Fonte: Elaboração própria) 

 

 

4.5.1 Grupo de Renda e Densidade do Mercado Segurador 

 

Conforme discutido anteriormente, os países são desigualmente afetados pelas 

catástrofes climáticas, a depender do seu grau de desenvolvimento. Este último, por seu turno, 

é causa e consequência do baixo dinamismo dos mercados financeiros locais, razão pela qual 

estes se mostram pouco capilarizados, de difícil acesso à população, e extremamente 

vulneráveis às grandes catástrofes. Por conseguinte, os mecanismos de transferência desse 

risco são deficitários, levando à ausência ou à inadequação das coberturas, e potencializando o 

risco de um colapso financeiro, tanto das seguradoras quanto do Estado. Assim, o nível de 

renda e o grau de desenvolvimento do mercado segurador estão intimamente relacionados, 

uma vez que o dinamismo deste depende da magnitude daquele (ENZ, 2000) 

 

Sob tal perspectiva, tanto a Turquia quanto o México possuem renda média alta, e 

dispõem de um mercado de transferências de risco ainda em desenvolvimento, com densidade 

“bem segurada”, apesar de se encontrarem no limite inferior da referida classificação, sendo 

permeada por deficiências relacionadas à desigualdade de renda, razão pela qual cerca de 41% 

da população mexicana, por exemplo, é considerada de baixa renda para efeitos de acesso ao 
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programa. Nesse sentido, em ambos os casos, foram incluídos dispositivos os quais 

beneficiassem tal categoria. O caso do Caribe, por seu turno, mostra-se ainda mais desafiador, 

já que se fez necessário o gerenciamento de discrepâncias acentuadas entre os seus membros, 

tanto no nível de renda quanto de densidade de seguros. Em contrapartida, o caso francês 

aponta para um mercado segurador altamente dinâmico e desenvolvido o que, combinado com 

o seu nível de renda, permitiu que a estrutura existente fosse convertida em um instrumento 

de implementação do plano. 

 

4.5.2 Ameaças enfrentadas e Fatores que Culminaram na Criação das Estruturas 

 

Podemos acrescentar em relação aos elementos anteriores à criação das estruturas que, 

ainda que as ameaças incidentes sejam diversas, e apresentem maior ou menor intensidade a 

depender de cada localidade, é fato que o gatilho o qual deu origem às estruturas analisadas 

decorre de sucessivas pressões fiscais no orçamento público decorrentes de uma única 

catástrofe ou de eventos sucessivos, as quais acentuaram a necessidade de que tais governos 

desenvolvessem novos mecanismos de transferência de risco. No caso dos Países caribenhos, 

esse fato foi agravado pela dificuldade de acesso ao mercado segurador internacional por cada 

país individualmente, já que os custos de transação, quando comparados com o baixo volume 

de negócios, levou à inviabilidade financeira dessa ferramenta. 

 

Já no caso francês, o estrangulamento orçamentário foi agravado pelo fato de as 

seguradoras locais se recusarem a oferecer cobertura contra riscos catastróficos, enquanto na 

Turquia, a pressão originou-se de uma disposição normativa, por meio da qual fora 

estabelecido que o Estado seria o responsável pelo custeio da reconstrução de imóveis 

afetados pelos desastres. 

 

Em continuação, o Quadro 02, apresenta uma comparação dos resultados encontrados, 

no que se refere às variáveis relacionadas aos mecanismos de implementação de cada um dos 

programas. 
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Quadro 2 – Casos Internacionais - Mecanismos de Implementação 

 (Fonte: Elaboração própria) 
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4.5.3 Responsáveis pela Gestão 

 

Em relação aos responsáveis pela gestão, à exceção do México, todos os países 

analisados dispõem da participação de diversos stakeholders envolvidos no DRM. Assim, 

Caribe, Turquia e França utilizam-se não apenas do governo como forma de garantir o 

interesse público, mas também do setor privado, o qual pode contribuir com conhecimento 

técnico acerca de estratégias financeiras, instrumentos de comercialização, processos para 

indenizações, etc. A Turquia excepciona-se, ainda, por incluir membros da comunidade 

acadêmica no seu corpo gestor, além de promover frequentes contatos junto aos cidadãos, 

como forma de ampliar a sua gestão de conhecimento acerca do tema. 

 

Esse fato corrobora para o entendimento de que a tradicional parceria público-privada 

junto ao mercado segurador, já existente nos países desenvolvidos há mais tempo, como 

relatado no exemplo francês, foi estendida para atender às necessidades dos países em 

desenvolvimento, incluindo-se, assim, a participação de ONGs, entidades internacionais, 

bancos de desenvolvimento, etc., de forma a corrigirem falhas de mercado existentes nessas 

localidades, decorrentes de restrições que, por sua vez, resultam em baixa penetração de 

seguros e reduzida percepção do risco por parte dos envolvidos (LINNEROOTH-BAYER; 

MECHLER, 2007). Por conseguinte, ao analisarmos os exemplos de Turquia, México e 

Caribe, percebemos que todos têm em comum o fato de terem recebido algum tipo de auxílio 

do Banco Mundial, seja ele financeiro ou técnico. 

 

4.5.4 Compulsoriedade 

 

Em relação à compulsoriedade, foi demonstrado que a França, em decorrência tanto do 

seu nível de renda quanto da densidade do mercado segurador local, instituiu tal 

obrigatoriedade, tendo sido o programa amplamente aderido pelo seu respectivo público-alvo. 

Nos demais casos, os recursos oriundos dos programas foram oferecidos pelos próprios 

governos à população afetada, uma vez que em tais localidades, existem casos em que parcela 

significativa da população não possui renda disponível para a compra de seguros ou, ainda, os 

seus mercados mostram-se pouco desenvolvidos/capilarizados. Na Turquia, ainda que se 

tenha optado pela compulsoridade para determinados segmentos, houve um esforço do setor 
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público no sentido de tornar o preço das apólices mais acessíveis, além de se optar pela 

exclusão de populações de vilarejos, as quais dispõem de menor rendimento.  

 

4.5.5 Instrumentos Financeiros Utilizados e Precificação 

 

No que se refere aos instrumentos financeiros utilizados, nota-se que o resseguro foi 

um mecanismo comum a todos os exemplos, ressaltando a importância dessa ferramenta para 

o DRM. O fundo de reserva e os cat-bonds, por sua vez, só não se aplicam ao caso francês o 

qual, por sua vez, detêm o monopólio da utilização do resseguro com garantias 

governamentais ilimitadas. Em relação aos cat-bonds, cabe ressaltar que, por se constituírem 

como mecanismos alternativos de transferência de risco, tendem a ser uma opção para países 

menos capitalizados, que geralmente necessitam dos recursos oriundos do mercado de capitais 

para comporem as suas reservas. Assim, dado o grau de desenvolvimento do mercado 

segurador francês, a utilização desse recurso pode não ter se mostrado necessária. 

 

Em relação à precificação, apenas a França utiliza exclusivamente o princípio da 

solidariedade nacional para promover uma precificação igualitária a todos os indivíduos, 

independentemente do risco aos quais estão sujeitos, o que tem sido alvo de críticas, já que 

cria a possibilidade de risco moral, demostrando que o País ainda se utiliza de mecanismos 

que contradizem os princípios do DRM, talvez por ser o mais antigo dentre os exemplos 

analisados. A utilização de decretos públicos para acionamento dos contratos compartilha da 

mesma crítica uma vez que, ainda que os gestores disponham de corpo técnico para prover 

suporte, a tomada de decisão ainda possui algum resquício de subjetividade, o que pode ser 

agravado pela ausência de definições terminológicas claras na legislação afim. 

 

 Os demais exemplos seguem uma precificação baseada nos riscos. O funcionamento 

da estrutura dos Países caribenhos seria inviável sem tal mecanismo, já que esta engloba 

países com rendas e mercados diametralmente opostos. Turquia e México têm buscado tal 

precificação, ainda que existam resquícios do princípio da solidariedade, seja em razão da 

necessidade de se manterem os preços acessíveis, no primeiro caso, seja em decorrência da 

utilização de alíneas do orçamento público, as quais são custeadas por toda a sociedade, no 

segundo caso. 
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4.5.6 Cobertura e Incentivos à Prevenção 

 

Em relação ao tipo de cobertura, a maioria se destina a fornecer recursos para as ações 

emergenciais e de reconstrução, mostrando-se diminuta a quantidade de mecanismos 

relacionados à fase de prevenção. Apesar de alguns exemplos incluírem contrapartidas que se 

relacionam com a adoção de medidas mitigatórias, apenas o México apresenta em sua 

estrutura uma alocação formal de recursos para tais ações, ainda que sejam imensamente 

inferiores àqueles destinados à resposta e reconstrução. Os países caribenhos sequer 

determinam contrapartidas relacionadas a esse aspecto, enquanto o princípio da solidariedade 

nacional existente na França também desencoraja ações nesse sentido.  

 

Torna-se necessário, portanto, reiterar que tais medidas não possuem apenas o condão 

de minorar a vulnerabilidade de uma localidade, mas também de equilibrar o próprio mercado 

de seguros e resseguros, já que uma menor exposição aos riscos pode vir a ser traduzida por 

menores prêmios e taxas, enquanto riscos melhores mapeados e áreas ameaçadas devidamente 

identificadas permitem um melhor modelo de precificação, oferta de produtos mais adequados 

e determinação mais coerente do volume de capital requerido (Pollner, 2001). 

 

Destacamos, contudo, que apesar de os exemplos analisados serem passíveis de algum 

tipo de crítica, em maior ou menor grau, todos representam iniciativas que visam solucionar 

os dilemas orçamentários com os quais se deparam os seus respectivos governos. Nesse 

sentido, o desenvolvimento de modelos de análise de risco, a busca por novas parcerias e 

formas de financiamento, a disseminação de produtos de seguro entre a população, etc., são 

iniciativas que se mostram indispensáveis à implementação da gestão de riscos naturais.  

 

Consequentemente, faz-se necessário extrair as providências que se mostraram bem-

sucedidas, adaptando-as a cada caso, de forma a permitir que países altamente vulneráveis 

possam também mitigar suas perdas. Destacamos, por fim, que independentemente do 

instrumento financeiro escolhido, este deve ser utilizado em conjunto com medidas 

relacionadas à redução da vulnerabilidade, ambos se constituindo como parte de uma política 

nacional ou supranacional de gestão dos desastres. A seguir, passaremos à análise das ações 

implementadas pelo Brasil nesse sentido. 
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5 PANORAMA DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DE GESTÃO DE RISCOS DE 
CATÁSTROFE NO BRASIL 

 

Diferentemente dos países analisados anteriormente, o Brasil ainda não dispõe de uma 

estrutura operacional de financiamento para prevenção ou mitigação das consequências de 

desastres naturais complexa e ordenada nacionalmente, a qual ofereça ferramentas de retenção 

e transferência de riscos, de forma a minimizar as perdas e danos decorrentes desses eventos. 

Apesar disso, a análise da legislação pertinente, sobretudo a mais recente, fornece indícios de 

que a mitigação e a prevenção tornaram-se relevantes para a gestão de riscos brasileira. Por 

conseguinte, as variáveis consideradas anteriormente serão analisadas, para o caso brasileiro, 

tendo como base o aparato financeiro previsto na Lei 12.608/12 e normativos afins. 

 

Para tanto, o presente capítulo será dividido em dois momentos: o primeiro terá o 

condão de realizar um diagnóstico acerca do funcionamento do atual sistema de 

financiamento do risco de desastres no País, proposto pela referida política, identificando, 

ainda, as principais iniciativas que visam ao preenchimento de suas lacunas, os respectivos 

entraves para a sua efetivação e outros elementos de DRM relevantes presentes na legislação 

em comento. Posteriormente, proceder-se-á com uma análise comparativa entre os elementos 

de contextualização histórica, social e econômicas e as variáveis causais encontradas aqui e 

aquelas identificadas nos exemplos internacionais, assim como entre os seus respectivos 

mecanismos de implementação, com o fulcro de identificar, com base naquelas ações já 

consolidadas, o atual estágio da gestão financeira de riscos no Brasil quando contraposto com 

os demais. 
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PARTE I 

 

5.1 Brasil – Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) 

 

 

De acordo com a classificação econômica do Banco Mundial, o Brasil dispõe de uma 

renda média alta. Contudo, a OECD (2016c) relata que, apesar de terem sido verificadas 

melhoras significativas na evolução dos indicadores sociais na última década, o País ainda é 

permeado por desigualdades consideráveis na distribuição desses rendimentos. De acordo 

com Helene (2015), os ganhos dos 10% mais ricos equivalem à quarenta vezes os ganhos dos 

10% mais pobres. A estagnação econômica dos últimos anos, por sua vez, sinaliza para uma 

situação conhecida como “armadilha da renda média”61, a qual coloca em xeque os ganhos 

sociais conquistados, deteriorando os indicadores de qualidade de vida dos indivíduos. 

 

Tais desigualdades se encontram estreitamente correlacionadas ao processo de 

urbanização acelerada ocorrido a partir de 1940, o qual foi determinante para a concentração 

da camada mais pobre da população em áreas de risco. De acordo com, Bodstein e Barros 

(2012), esse processo transcorreu de forma irregular e desordenada, com grande parte da 

população sendo direcionada às áreas impróprias para moradia, agravando-se, assim, a sua 

exposição ao risco. As referidas localidades são caracterizadas pela informalidade ou ausência 

de títulos de propriedade, pelo acesso inadequado à infraestrutura e aos serviços públicos 

básicos, e por uma grande quantidade de construções que se edificaram de forma alheia aos 

padrões técnicos de construção aceitáveis (ALHEIROS, 2016). A esse respeito, conforme o 

Atlas Brasileiro de Desastres Naturais (CEPED, 2013), o déficit habitacional urbano, o qual 

engloba as moradias sem condições de serem habitadas, em razão da precariedade das 

                                                           
61 Estar preso à faixa da renda média significa que o País se mostra incapaz de prosseguir com uma trajetória de 
crescimento a qual vinha mantendo durante a fase da decolagem, passando de um patamar moderado para 
fraco. Isso decorre da incapacidade do país em alterar sua estratégia, de forma a promover a transição de um 
modelo acumulativo e imitativo para um modelo de economia competitiva e inovadora (MUELLER, A., 2016). 
(Disponível em: http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1765) 
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construções ou do desgaste da estrutura física, corresponde a aproximadamente 5.546.310 de 

domicílios. 

 

Consequentemente, apesar de ser considerado bem segurado pela classificação 

proposta pela Munich Re, e de se consolidar como o maior mercado de seguros de ramos 

elementares62 da América Latina, com participação de 20% dos prêmios da região63, as 

desigualdades econômicas e sociais supracitadas contribuem sobremaneira para que tais 

coberturas se concentrem nas camadas de renda mais alta, excluindo, portanto, grande parcela 

da população vulnerável. Modesta é, ainda, a parcela de coberturas contra catástrofe 

pertencente àquele grupo, a qual responde por cerca de 0,2% do PIB nacional64.  

 

Comparativamente, os municípios da Região Serrana do RJ, em 2011, possuíam 

apenas 5% de seus ativos afetados cobertos por algum tipo de seguro enquanto na França, 

quando da ocorrência da Tempestade de Lothar, em 1999, mais de 90% dos ativos possuíam 

cobertura (Brasil 2012c). Nesse sentido, o subdesenvolvimento de mercados privados de 

transferência de riscos, juntamente com a insuficiência de ferramentas de planejamento 

adequadas para subsidiar estratégias soberanas de proteção financeira, acaba por comprometer 

a capacidade de recuperação dos agentes públicos e privados, causando atrasos nas operações 

de reconstrução e ampliando os efeitos negativos dos desastres sobre o desenvolvimento 

econômico (THE WORLD BANK, 2014). 

 

Assim, diferentemente do que o senso comum possa traduzir, o Brasil possui uma 

elevada incidência de desastres naturais, os quais resultam em importantes perdas e danos, 

tanto materiais quanto humanos. Conforme demonstrado na Figura 30, o País tem sofrido de 

forma recorrente com eventos relacionados a enchentes, tempestades e secas, os quais 

contabilizaram mais de US$ 18 bilhões65 em custos desde 1980 (EM-DAT, 2016). 

                                                           
62 Ramos elementares eram assim chamados os ramos que têm por finalidade a garantia de perdas, danos ou 
responsabilidades sobre objetos ou pessoas (acidentes pessoais, inclusive), excluído dessa classificação o ramo 
Vida. Com a nova dicção do Código Civil de 2002, os seguros são classificados, dicotomicamente, em seguro de 
danos e seguro de pessoas (IRB – Brasil Re, 2011, p.180) 
63 The World Bank, 2014, p.35 
64 Ibidem 
65 Para que um desastre seja inserido na base de dados do EM-DAT, pelo menos um dos seguintes critérios 
deve ser respeitado: dez (10) ou mais pessoas relatadas como mortas; cem (100) ou mais pessoas relatadas 
como afetadas; declaração do estado de emergência/situação de calamidade pública; ou, chamada para a 
ajuda internacional (MINERVINO; DUARTE, 2015). Dessa forma, os custos apresentados podem divergir 
daqueles obtidos por meio do S2ID ou outros bancos de dados nacionais. A referida base de dados foi utilizada 
para fins de padronização e comparação com os demais exemplos analisados. 
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Figura 30 - Brasil - Desastres Naturais - 1980 - 2016 
 (Fonte: Elaboração própria - Base de dados: CRED, EM-DAT, 2016) 

 

 

Complementarmente, conforme levantamento do Atlas Brasileiro de Desastres 

Naturais (CEPED, 2013), de 1991 a 2010 (Figura 31), dos cerca de 96 milhões de afetados 

por intempéries climáticas, mais de 51% foram vítimas de estiagem e secas, enquanto as 

enxurradas, inundações graduais e movimentos de massa, apesar de terem afetado apenas 

34,49% da população, foram responsáveis pelo maior número de mortes (87,15%). Percebe-

se, portanto, que o Brasil possui um risco de desastres relevante, mormente quando é 

considerada a crescente combinação de ameaças naturais (especialmente seca, inundações e 

deslizamentos de terras) e vulnerabilidades sociais, como resultantes de um planejamento 

urbano insuficiente e de uma multiplicidade de vulnerabilidades socioeconômicas (Brasil 

2012b). 
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Figura 31 - Brasil - Afetados x Vítimas Fatais - 1991 - 2010 
 (Fonte: Adaptado de Atlas Brasileiros de Desastres Naturais, 2013) 

 

 

Possivelmente, em decorrência da baixa severidade da maioria dos eventos 

registrados, ou pelo entendimento equivocado de que o Brasil não se submetia a tais ameaças, 

a gestão de riscos no País se mostrou essencialmente negligenciada e responsiva, motivo pelo 

qual a comparação entre os recursos orçamentários destinados à prevenção e resposta têm, 

historicamente, apresentado montantes diametralmente opostos, com relevante priorização 

desta em detrimento daquela. A análise da execução orçamentária recente nos permite aferir 

que tal fato permanece recorrente.  

 

De acordo com a Associação Contas Abertas (2012), de 2000 a 2011, o Ministério da 

Integração Nacional aplicou RS 7,3 bilhões no Programa Orçamentário de “Respostas aos 

Desastres e Reconstrução” e apenas RS 697,8 milhões em “Prevenção e Preparação para 

Desastres”. Em 2012, da mesma forma, foram gastos quase sete vezes mais em ações de 

resposta às catástrofes do que em medidas que poderiam minimizar os seus efeitos. 

Sobreleva-se ainda que, nos últimos 12 anos, de cada R$ 5,00 do Orçamento da União para 

evitar calamidades naturais, somente R$ 1,22 foi efetivamente investido, o que indica um 

baixo percentual de execução do referido orçamento. 
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Outrossim, de acordo com o Banco Mundial (2014), apesar da exposição e 

vulnerabilidade do Brasil a eventos naturais adversos e desastres recorrentes, os seus 

respectivos impactos não foram objeto de estudos sistemáticos e aprofundados, o que dificulta 

uma identificação mais precisa acerca dos seus efeitos fiscais (THE WORLD BANK, 2014). 

Ainda, segundo o autor, os créditos orçamentários iniciais se mostram, recorrentemente, 

insuficientes para o financiamento dos custos do evento, havendo uma dependência crônica de 

créditos extraordinários, conforme demonstrado na Figura 32. 

 

 
 

Figura 32 - Brasil - Dotações Orçamentárias Iniciais e Finais Relacionadas aos Desastres 

(Fonte: THE WORLD BANK, 2014) 

 

Dessa forma, o foco das ações ligadas à gestão de riscos permaneceu, até 2012, 

essencialmente nas ações ex-post, o que foi responsável pela geração de grandes 

desequilíbrios fiscais. A escassez de ações preventivas contribuiu, ainda, para o aumento dos 

custos dos eventos, os quais acabaram por comprometer o desenvolvimento econômico das 

localidades afetadas. 

 

5.1.1 Criação da PNPDEC 

 

Os grandes eventos ocorridos entre 2008 e 2011, nos Estados de Santa Catarina 

(2008), Pernambuco e Alagoas (2010) e Rio de Janeiro (2011), cujos custos ainda 
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subestimados66 totalizam mais de R$ 15,5 bilhões (BRASIL, 2012c), evidenciaram a 

gravidade da situação da gestão de riscos nacional e foram determinantes para a publicação da 

Lei nº 12.608 em 2012.  

 

Desde então, o País vem constituindo um aparato regulatório relacionado aos 

desastres, por meio da integração entre a Lei nº 12.340/2010, o Decreto nº 7.257/2010 e as 

Leis nº 12.608/2012 e nº 12.983/2014, todas tendo como base as disposições constitucionais 

previstas nos artigos 21, inc. XVIII, 22, inc. XXVIII, e 136 (CARVALHO, 2015). Destarte, 

após um longo histórico de atuações meramente corretivas, a legislação brasileira passa a 

destacar a centralidade da prevenção e, consequentemente, a gestão circular e articulada dos 

riscos em todas as suas fases, determinando instrumentos para a PNPDEC que, ao menos 

formalmente, direcionam os esforços para a criação de uma cultura nacional de prevenção e 

para uma gestão sistêmica dos riscos (ALMEIDA, 2015). 

 

 Dessa maneira, entre os principais objetivos da PNPDEC estão a redução dos riscos 

de desastres; a incorporação do risco de desastre e as ações de proteção e defesa civil entre os 

elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais; o desenvolvimento de 

cidades resilientes e os processos sustentáveis de urbanização; a identificação e avaliação das 

ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres; o monitoramento dos eventos 

meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros 

potencialmente causadores de desastres; a produção de alertas antecipados sobre a 

possibilidade de ocorrência de desastres naturais; o combate à ocupação de áreas 

ambientalmente vulneráveis e de risco e a realocação da população residente nessas áreas; e o 

estímulo às iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro67. 

 

Ao analisarmos tais objetivos, sobreleva-se o fato de que a referida política pública foi 

concebida de forma a se promover a integração com outras ações relacionadas ao 

ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, etc., tendo sido 

incorporado, portanto, o caráter multidisciplinar e correlacionado desses eventos, os quais 

demandam o envolvimento dos mais diversos organismos públicos e segmentos sociais. De 

acordo com Brasil (2012b), com o fulcro de alcançar o fortalecimento institucional dos 

                                                           
66 “A avaliação completa de perdas e danos de desastres é geralmente limitada pela disponibilidade de dados e 
pela impossibilidade prática de análise de todos os eventos registrados em um país” (BRASIL, 2012c, p.11) 
67 Texto dado pela Lei nº 12.608/12 
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Estados e Municípios, mormente a partir da implantação de órgãos executivos e colegiados de 

proteção civil e de fundos de proteção civil, o normativo dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) buscando, com isso, o aperfeiçoamento do processo de 

planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações 

correlatas.  

 

Essa estrutura, por sua vez, corrobora para o fortalecimento institucional dos Estados e 

dos Municípios. Nesse sentido, a União é dotada de atribuições relacionadas ao planejamento 

e monitoramento em ampla escala, bem como ao reconhecimento do estado de calamidade 

pública e situação de emergência. Os Estados, por sua vez, também têm forte atuação nas 

ações de planejamento e monitoramento devendo, ainda, prover suporte aos Municípios, aos 

quais cabem o planejamento urbano preventivo, de modo a evitar as ocupações em áreas 

impróprias, bem como a implantação de ações de prevenção e gestão de situação de risco 

(GANEM, 2012). Percebe-se, portanto, que a atribuição de responsabilidades imposta pelo 

normativo faz com que as instâncias locais sejam, em última instância, os efetivos 

implementadores dos mecanismos de gestão de risco. 

 

 

5.1.2 Origem e Fluxo dos Recursos 

 

A maioria dos recursos destinados às ações de prevenção, resposta e recuperação 

previstas na legislação analisada são oriundos de recursos orçamentários regulares e 

extraordinários68 do governo federal. Em relação a esse aspecto, a Secretaria Nacional de 

Proteção e Defesa Civil (SEDEC) realiza modalidades de transferências obrigatórias e 

voluntárias. Os convênios ou transferências voluntárias são realizados a partir do Portal de 

Convênios do Sistema de Gestão Convênios e Contratos de Repasses do Governo Federal 

(SICONV), sendo destinados a projetos e obras as quais visem a redução de riscos de 

                                                           
68 De acordo com o art.40 da Lei nº 4.320/64, “São créditos adicionais as autorizações de despesas não 
computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento ”. Dependendo da sua finalidade, classificam-
se em: suplementares, especiais e extraordinários. Os suplementares destinam-se ao reforço de uma dotação 
orçamentária já existente, ao passo que os especiais visam atender a uma necessidade não contemplada no 
orçamento. Já créditos extraordinários pressupõem uma situação de urgência ou imprevisão, tal como guerra, 
comoção interna ou calamidade pública. Os créditos suplementares especiais dependem de autorização 
legislativa, ao passo que os extraordinários são abertos por decreto do Executivo, que deles dará ciência 
imediata ao Legislativo. Os créditos adicionais, uma vez aprovados, incorporam-se ao orçamento do exercício. 
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enchentes, enxurradas, alagamentos, deslizamentos, processos erosivos e escassez hídrica ou, 

ainda, a realização de estudos e planos que objetivem o gerenciamento do risco de uma forma 

geral (YOUNG; AGUIAR; SOUZA, 2015). 

 

Em relação aos repasses compulsórios, o art. 4º da Lei 12.983 estabelece que são 

obrigatórias as transferências da União aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios para realização de ações de resposta e recuperação. Para isso, o 

órgão central do SINPDEC definirá o montante de recursos a ser transferido, mediante 

depósito em conta específica mantida pelo ente beneficiário em instituição financeira oficial 

federal, de acordo com sua disponibilidade orçamentária e financeira e com base nas 

informações obtidas perante o ente federativo.  

 

O normativo brasileiro faz uso do advento da declaração de estado de emergência ou 

de calamidade pública69 para a realização de transferências obrigatórias. Conforme 

estabelecido pelo Decreto 7.257/2010, o Poder Executivo do Estado, Distrito Federal ou 

Município afetado, deve enviar requerimento, até dez dias após o evento, contendo dados do 

desastre, estimativa de danos humanos e materiais, declaração de medidas e ações em curso, 

etc, à Secretaria de Defesa Civil (SEDEC)/Ministério da Integração Nacional. Tal solicitação 

deverá ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). A 

SEDEC analisa as informações do requerimento, juntamente com dados do Sistema sendo, 

posteriormente, emitida a portaria de reconhecimento. A utilização dos recursos destinado às 

ações de emergência dar-se-á por meio da utilização do Cartão de Pagamento de Defesa Civil 

(CPDC)70.  

 

Após esse trâmite inicial, dá-se início à solicitação de recursos destinados à 

recuperação (Figura 33). Conforme regulamentado por Brasil (2014b), o ente federativo 

proponente deverá elaborar Plano de Trabalho, contendo relação de metas com descrição 

sumária das obras e custo global estimado, tendo como base os valores pagos pela 

                                                           
69 De acordo com o Decreto nº 7.257/2010, uma “situação de emergência” pode ser definida como uma 
situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento 
parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. Já em uma situação de “calamidade 
pública”, esse comprometimento é substancial ou total. 
70 Instituído pelo Decreto nº 7.505/2011 (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Decreto/D7505.htm#art2) 
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administração pública em serviços e obras similares ou na avaliação do custo global da obra, 

aferida mediante orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica71.  

 

Deve haver, ainda, um relatório de diagnóstico, com o objetivo de demonstrar que a 

necessidade de realização de cada uma das obras é decorrente do desastre. Essa documentação 

deverá ser enviada à SEDEC até noventa dias após a ocorrência do evento. Aqui, é realizada 

uma análise técnica da documentação apresentada, sendo definida a participação federal nas 

ações de recuperação, que é complementar à ação do ente beneficiado, levando-se ainda em 

conta a disponibilidade orçamentária. Posteriormente, é autorizado um pré-empenho, ou seja, 

uma comunicação ao solicitante de que o mesmo está apto a iniciar os processos de 

contratação e seleção de propostas. Para solicitação do crédito correspondente, o proponente 

deverá enviar novo Plano de Trabalho atualizado, contendo os valores a serem contratados 

para que, por meio de Portaria, a SEDEC realize o empenho, transferindo os recursos 

correspondentes. 

 

 
 

Figura 33 - Fluxo de Solicitação de Recursos para Ações de Recuperação 
(Fonte: Elaboração própria, com base em BRASIL, 2014b) 

 

 

 

                                                           
71 Lei nº 12.340/10, Art. 1ºA, §6º 

Liberação de Recursos 
para ações de 

emergência via CPDC 
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5.1.3 Gestão dos Recursos, Público-Alvo e Destinação 

 

As transferências serão destinadas aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal 

e Municípios atingidas por desastres, os quais tiverem estado de emergência ou de calamidade 

oficialmente decretados. Conforme disposto na Lei 12.60872, o órgão central do SINPDEC é 

responsável por definir os montantes a serem transferidos, com base na disponibilidade 

orçamentária e na documentação apresentada pelo solicitante devendo, ainda, acompanhar e 

fiscalizar a aplicação desses recursos transferidos, por meio de solicitação de prestação de 

contas por parte dos entes beneficiários.  

 

O referido sistema será composto, ainda, por um Conselho Consultivo (CONPDEC), 

com membros da Casa Civil, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 

República, e dos seguintes Ministérios: Integração Nacional, Defesa, Planejamento, 

Orçamento e Gestão, Cidades e Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Adicionalmente, 

deverão ser selecionados representantes dos Estados e do Distrito Federal, dos Municípios e 

da Sociedade Civil. Esse Conselho será encarregado, ainda, pela proposição de diretrizes para 

a PNPDEC. 

 

Os recursos são destinados tanto para ações de resposta, quanto para ações de 

recuperação, mormente para o reparo de danos de bens e infraestruturas públicas, e para obras 

de prevenção que tenham como propósito reduzir as vulnerabilidades das áreas de risco. 

Contudo, uma vez que é desígnio do Estado a tutela sobre as vítimas, as populações de baixa 

renda que tiveram suas moradias afetadas ou que ainda residem em áreas de risco também 

devem ser beneficiadas. Os bens privados, de um modo geral, deverão ser cobertos por 

seguros, o que não impede, contudo, que o setor público conceda apoio financeiro a essa 

categoria, sob a forma de créditos subsidiados e de longo prazo, por exemplo, com o intuito 

de restabelecer a atividade econômica da localidade afetada (THE WORLD BANK, 2014) 

 

 

 

 

                                                           
72 §1º do art. 4º; art. 5º 
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5.1.4 Contrapartidas e Demais Mecanismos de DRM 

 

O aparato normativo contribuiu para a instituição de diversos mecanismos 

relacionados à ampliação das ações de prevenção, assim como para agilização dos 

procedimentos de resposta. Em agosto de 2012 foi lançado o plano nacional de gestão de 

riscos e resposta a desastres naturais (BRASIL, 2011b), o qual apresentou ações de redução 

do risco voltadas para quatro eixos principais: prevenção, mapeamento, monitoramento e 

alerta e resposta a desastres, sendo previsto o investimento de R$ 18,8 bilhões, dos quais 15,6 

bilhões designados à área de prevenção (FREIRE, 2014) 

 

No mesmo ano, foi criado o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD), 

administrado no âmbito do Ministério da Integração Nacional, com o objetivo de consolidar 

uma base de dados compartilhada entre os integrantes da defesa civil a nível federal, estadual, 

distrital e municipal. Por meio do referido sistema, as informações prestadas pelos organismos 

de defesa civil ou responsáveis locais, tais como identificação do município, tipificação, data 

de ocorrência, causas e efeitos do desastre, danos humanos, materiais e ambientais, entre 

outras, são compiladas, ficando imediatamente disponíveis aos gestores (MINERVINO; 

DUARTE, 2015).  

 

Essa ferramenta é complementada pelo Sistema Nacional de Monitoramento e Alerta 

de Desastres Naturais, o qual foi concretizado por meio da criação do Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), vinculado ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (ALMEIDA, 2015). Esse centro tem por objetivo a realização 

de monitoramento das ameaças naturais em áreas de riscos suscetíveis à ocorrência de 

desastres naturais, além do empreendimento de pesquisas e inovações tecnológicas que 

possam contribuir para a melhoria dos sistemas de alerta, com o objetivo de reduzir o número 

de vítimas fatais e prejuízos materiais em todo o país. 

 

Em termos de agilização e confiabilidade dos processos de transferências de recursos, 

pode-se destacar a implementação do Cartão de Pagamentos da Defesa Civil (CPDC), por 

meio do qual foi aperfeiçoada a administração dos recursos de transferência obrigatória de 

socorro, assistência e restabelecimento aos órgãos locais (Brasil 2012b). O referido cartão 

constitui-se como um importante mecanismo de compliance, já que é vedado o seu uso para 
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realização de saque em espécie, compras parceladas e transferência de recursos entre contas, 

devendo seus gestores e usuários serem previamente identificados. A atualização dos valores 

aplicados e da movimentação financeira correspondente é disponibilizada via internet, o que 

facilita o controle da adequação dos gastos à solicitação aprovada pela população e pelos 

órgãos de fiscalização e controle. 

 

Além disso, como ação de desenvolvimento, o normativo incluiu a obrigatoriedade de 

que seja incluído nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio o tema da 

prevenção, por meio de uma modificação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Em 

relação ao planejamento urbano, estabeleceu que as comunidades localizadas em áreas 

consideradas impróprias para moradia não poderão ter o alvará de construção concedido pela 

prefeitura. Para as moradias já existentes, propôs-se que fossem utilizados recursos dos 

Programas Habitacionais de forma que as famílias instaladas fossem realocadas em áreas mais 

seguras. Adicionalmente, instituiu-se o Cadastro Nacional dos municípios mais suscetíveis ao 

risco, os quais deverão obrigatoriamente, apresentar Plano Diretor. Além disso, todos os 

níveis federativos deverão ter seus respectivos Planos de Proteção e Defesa Civil 

(CARVALHO, 2015) 

 

A SEDEC busca, ainda, disseminar a cultura de prevenção do risco por meio da 

implementação de campanhas de abrangência internacional, tal como a Campanha 

“Construindo Cidades Resilientes”,  por meio da qual se busca maior coordenação 

interfederativa e alinhamento das políticas públicas federais e locais, a partir de um maior 

enfoque aos municípios prioritários, e da elaboração e fomento de critérios condicionantes aos 

Municípios, tais como a consecução de Planos de Contingência e a adesão ao CPDC. 

 

Complementarmente, com o objetivo de facilitar o diálogo internacional, estabeleceu-

se, em 2012, um Escritório da ONU no Brasil para apoiar a implementação de ações 

relacionadas à prevenção de catástrofes climáticas. Esse intercâmbio propõe a identificação 

das experiências internacionais de gestão de riscos mais relevantes, servindo como um ponto 

focal do Sistema das Nações Unidas para coordenar atividades de redução do risco de 

desastres e para assegurar sinergias entre as atividades de redução do risco de desastres de 

organizações do Sistema das Nações Unidas e organizações regionais nos campos 

socioeconômico e humanitário (UNITED NATIONS, 2001). 
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Por fim, foram criados programas orçamentários específicos e independentes73 

destinados às atividades de prevenção a partir do PPA 2012-2015. Apesar de não conter 

menção expressa a novos mecanismos de financiamento, o programa institui recursos para 

ações tais como mapeamento de riscos para os municípios de alto risco e outras intervenções 

estruturais, assim como a realização de obras consideradas emergenciais para a redução de 

riscos (ALHEIROS, 2016), as quais são fundamentais para a gestão sistêmica e podem, 

futuramente, subsidiar uma estratégia de financiamento adequada ao perfil de riscos 

brasileiro. 

 

5.1.5 Iniciativas Embrionárias para Financiamento do Risco 

 

Existem duas iniciativas já estabelecidas normativamente, as quais seriam oportunas 

para a consolidação de uma estratégia de financiamento do risco de desastres no Brasil. Ainda 

que esses instrumentos careçam de regulamentação, o que faz com que tenham poucos efeitos 

práticos, acreditamos ser relevante a apresentação de um breve relato acerca da concepção do 

seu funcionamento, assim como a identificação dos entraves para a sua efetivação. 

Entendemos que tal análise, por sua vez, contribui para um diagnóstico mais realista acerca 

dos desafios nacionais que permeiam este processo, precipuamente aqueles relacionados aos 

conflitos de interesse entre os stakeholders envolvidos e à morosidade na aprovação de 

normativos que dão suporte às políticas públicas. 

 

5.1.5.1 Fundo Especial para Calamidades Públicas – FUNCAP 

 

O FUNCAP foi criado pelo Decreto-Lei nº 950, em 1969, ratificado nos termos do art. 

36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pelo Decreto Legislativo nº 66/1990, 

regulamentado pelo Decreto nº 1080/1994, alterado pelas Leis nº 12.340/2010 e nº 

12.983/2014 permanecendo, até o presente momento, carente de regulamentação de seus 

dispositivos. Normativamente, a estrutura está vinculada ao Ministério da Integração 

Nacional, e os recursos disponíveis poderão ser destinados tanto para ações de prevenção em 

                                                           
73 Programa 2040 – Gestão de Riscos e de Desastres (Disponível em: 
http://ppamaisbrasil.planejamento.gov.br/sitioPPA/paginas/todo-ppa/objetivos.xhtml?programa=2040) 
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áreas de risco, como para ações de recuperação74 de áreas atingidas por desastres, em entes 

federados que tiverem a situação de calamidade ou o estado de emergência reconhecidos 

(BRASIL, 2014a).  

 

A Lei nº 12.340/2010 havia previsto que o FUNCAP seria constituído por meio de 

quotas integralizadas anualmente pelos entes federados, sendo a adesão voluntária por parte 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Carvalho, 2015), conforme demonstrado na 

Figura 34. 

 

 

 

Figura 34 - Fluxo de Recursos FUNCAP 
 (Fonte: THE WORLD BANK, 2014) 

 

 

Conforme ilustrado, para cada R$ 1,00 transferido pelo Município ao FUNCAP, o 

Governo Federal deveria transferir R$ 3,00. Em caso de ocorrência de um evento, o governo 

local estaria apto a sacar tanto a sua parcela quanto a parcela depositada pelo GF no período 

de um ano. Após o segundo ano, em caso de não-ocorrência de um desastre, o município 

optaria entre manter as suas cotas ou sacá-las, não sendo devida, nesse último caso, a 

contribuição depositada pela União. Entretanto, a Lei 12.983/2014 revogou esse dispositivo, 

limitando-se a afirmar que os recursos do fundo serão compostos por dotações consignadas na 

LOA da União e seus créditos adicionais, doações e outros que vierem a ser destinados. 

Destarte, a forma como se dará a capitalização dos recursos e a participação dos entes 

envolvidos se encontra pendente de regulamentação.  

                                                           
74 Cabe destacar que, em 1969, o FUNCAP foi criado para fins de atendimento a ações de resposta e financiado 
exclusivamente por recursos da União. Nesse sentido, a Lei nº12.340/2010 alterou, tanto a sua finalidade, 
quanto a sua forma de financiamento. 



140 
 

 

Em termos de participação dos demais atores, é prevista a inclusão da sociedade civil 

nos conselhos vinculados aos entes beneficiados pela supervisão da aplicação dos recursos, 

fato que destaca a inclusão do controle social nesse processo. Entretanto, não constam 

disposições acerca da representação do setor privado ou comunidade acadêmica no Conselho 

Diretor do Fundo, o que limita a possibilidade de que a referida estrutura trabalhe de forma 

conjunta com o mercado financeiro, mormente os seguradores e resseguradores, para a 

construção de uma estratégia nacional ex-ante de gerenciamento financeiro do risco. 

 

Em termos críticos, é flagrante a demora por parte do setor público em se proceder 

com a instrumentalização dessa ferramenta. Existem diversas discussões relacionadas à 

compulsoriedade da adesão por parte dos Estados e Municípios, à fase prioritária para 

destinação dos recursos, à imposição de cotas maiores para estados mais ricos, à destinação de 

percentual da loteria federal para composição dos recursos, etc., as quais se constituem como 

entrave ao seu efetivo funcionamento. Em relação a este último aspecto, o Projeto de Lei do 

Senado nº 29/2009 propõe que 1% dos prêmios brutos da Loteria Federal sejam destinados ao 

FUNCAP, enquanto o Projeto de Lei nº 3.084/2012, altera esse percentual para 2,5%. Ambos 

ainda se encontram em tramitação, sem data prevista para encerramento dos trâmites legais, 

fazendo com que o Fundo deixe de angariar recursos fundamentais ao seu propósito75.  

 

5.1.5.2 Fundo de Catástrofe do Seguro Rural 

 

Antes de adentrarmos nas questões relativas ao Fundo de Catástrofe propriamente dito, 

faz-se necessária a sua devida contextualização no âmbito da Política Nacional de Seguro 

Rural. Atualmente, essa política é composta por dois mecanismos principais: o Programa de 

Subvenções ao Seguro Rural (PSR) e o Fundo de Estabilização do Seguro Rural (FESR), os 

quais podem ser considerados dois dos mecanismos mais concretos existentes no País, para 

fins de mitigação de perdas decorrentes de desastres naturais. Ambos foram instituídos pelo 

Decreto-Lei nº 73/1966, e têm como finalidade garantir a estabilidade das operações de 

                                                           
75 Conforme relatório da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, caso o PLS nº 29/2009 já se 
encontrasse aprovado, entre 2010 e 2014, o Fundo poderia ter arrecadado cerca de R$ 540 milhões (Disponível 
em: http://www.senado.leg.br/atividade/rotinas/materia/getTexto.asp?t=195009&c=PDF&tp=1) 
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Seguro Rural e atender à cobertura suplementar dos riscos de catástrofe76. O PSR está sob a 

responsabilidade do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sendo 

direcionado aos agricultores que não se enquadrem na categoria “familiares” (geralmente 

médio e grandes produtores), uma vez que os demais são atendidos por outros programas 

governamentais específicos, tais como o Proagro, o Garantia Safra e o Bolsa Estiagem (DOS 

SANTOS; DE SOUZA; ALVARENGA, 2013) 

 

A alta exposição aos riscos financeiros, associada às intempéries climáticas, às pragas 

e doenças e à volatilidade dos preços das commodities, faz com que as seguradoras que 

operem nesse segmento demandem suporte adicional, tanto por parte do setor público, quanto 

por parte do mercado ressegurador. Sob tal perspectiva, dos Santos, de Souza e Alvarenga 

(2013) justificam a necessidade de intervenção do Estado nesse mercado, reafirmando, 

inclusive, que esse comportamento se repete na maioria dos países, mormente aqueles em que 

a atividade rural se consolidou como atividade econômica de grande relevância.  

 

Segundo os autores as falhas de mercado, aliadas às condições tropicais do clima 

brasileiro, fazem com que a cobertura contra intempéries naturais não se difunda nas áreas de 

maior estabilidade climática. Esse fato, por seu turno, juntamente com o caráter oligopolista 

do mercado segurador nacional, demanda a implementação de mecanismos de aporte de 

recursos públicos como subvenção ao prêmio, de forma controlada e combinada com políticas 

de difusão e de consolidação deste segmento, diversificando-o entre diferentes produtores, 

localidades e culturas. Nesse sentido, o Programa analisado é composto por dois segmentos. 

O primeiro, refere-se ao subsídio aos produtores na contratação dos prêmios, fornecido por 

meio das seguradoras autorizadas77, enquanto o segundo é representado pelo Fundo de 

Estabilização, conforme ilustrado na Figura 35.  

 

 

                                                           
76 Texto dado pela Resolução CNSP nº 339/2016 (Disponível em: 
http://www2.susep.gov.br/bibliotecaweb/docOriginal.aspx?tipo=1&codigo=37980) 
77 De acordo com a Resolução CNSP nº 339/2016, para solicitarem a entrada, as seguradoras enviam um Plano 
de Operações ao Gestor do FESR (ABGF), contendo o programa de resseguro adotado para as camadas não 
cobertas pelo programa e indicadores relativos à distribuição dos seus riscos. Adicionalmente, as companhias 
enviam uma nota técnica atuarial à SUSEP. 
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Figura 35 - Seguro Agrícola no Brasil - Fluxo de Recursos 
 (Fonte: Adaptado de DOS SANTOS; DE SOUZA; ALVARENGA, 2013) 

 

 

De acordo com o Banco Mundial (THE WORLD BANK, 2014), o PSR é financiado 

pelo Ministério da Agricultura, sendo a parcela subvencionada variável, conforme a cultura e 

temporada, situando-se entre 30% a 70% do prêmio. O FESR, por seu turno, foi concebido 

para atuar como instituição estabilizadora, por meio da disponibilização de apoio financeiro às 

seguradoras sempre que os sinistros rurais se situarem entre 100% e 150%, ou acima de 250% 

dos prêmios. Indenizações de sinistros maiores que 150%, mas menores que 250% do prêmio 

devem ser garantidas por meio de contratos de resseguro, já que não são cobertas pelo 

programa. Essa estrutura, por sua vez, é financiada por meio de dotações orçamentárias do 

Governo Federal e pelos lucros excedentes dos limites técnicos máximos de rentabilidade 

relativos às operações de seguro rural, os quais variam entre 30% a 50%, conforme o ramo. 

As coberturas do seguro rural elegíveis para o recebimento dos recursos do FESR são aquelas 

referentes aos seguros agrícola, pecuário, aquícola, de florestas e de penhor rural.  

 

Apesar do referido Programa constituir-se como um importante mecanismo de 

minimização das perdas decorrentes de desastres, relatório de auditoria operacional realizado 

pelo Tribunal de Contas da União (TCU) (BRASIL, 2015), apontou diversas limitações 

relacionadas à sua constituição e funcionamento. Primeiramente, os produtores rurais 

alegaram que as coberturas oferecidas pelo programa não atendem integralmente às suas 

demandas uma vez que, para acioná-lo, as perdas incorridas devem ser muito elevadas 
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(catastróficas), razão pela qual a cobertura não é disponibilizada em caso de eventos que 

impliquem em perdas relativamente menores.  

 

Sendo assim, alguns segurados procedem com a contratação das apólices unicamente 

por esta ser uma exigência de grande parte das instituições financeiras quando da concessão 

de crédito rural, alternativamente ao Proagro, ocorrendo, inclusive, a sobreposição e a 

concorrência entre tais programas. Ademais, a excessiva utilização de programas de 

transferência de renda para os pequenos produtores, sem a correspondente utilização de 

mecanismos de transferência de riscos, tais como o resseguro, aumenta gradativamente o 

passivo governamental. Nota-se, aqui, uma tentativa do setor público de minorar as 

vulnerabilidades dessa camada da população, preenchendo uma lacuna deixada pelo setor de 

microsseguros, ainda incipiente. 

 

As seguradoras, por seu turno, afirmam que a maioria dos produtos por elas oferecidos 

ao segmento não considera perfis de risco, nível tecnológico, histórico de produtividade 

individual e critérios de fidelização ao definirem as alíquotas de prêmio para os 

empreendimentos contratados (BRASIL, 2015). Dessa forma, ocorre um viés dos preços e 

padronização equivocada dos produtos o que, por um lado, inviabiliza o acesso pelos 

pequenos produtores e, por outro, oferece coberturas que não se mostram adequadas aos 

médios e grandes. Ademais, esse processo dificulta a modelização dos riscos concernentes à 

atividade rural no País, prejudicando, portanto, a gestão desses riscos por parte do setor 

público. As companhias relataram, ainda, atraso no pagamento das coberturas em virtude de 

contingenciamentos de recursos e de falta de previsão orçamentária específica  e definida por 

parte do Governo Federal. 

 

Por conseguinte, nesse contexto de elementos que se mostram, por vezes, obsoletos e 

inadequados, será introduzido, em substituição ao FESR, o Fundo de Catástrofe destinado à 

cobertura suplementar dos riscos do seguro rural. Criado pela Lei Complementar nº137/2010, 

o Fundo irá dispor de um aporte inicial de R$ 4 bilhões78 oriundos da União, e buscará 

suprimir as diversas lacunas deixadas pelo seu antecessor, a partir da utilização de parâmetros 

mais condizentes e da participação de diversos stakeholders ligados à cadeia produtiva, 

inclusive cooperativas de pequenos produtores rurais, por meio da integralização de cotas. 

                                                           
78 De acordo com a Lei Complementar nº 137/10, R$ 2 bilhões seriam oriundos de aporte imediato da União, 
enquanto o valor restante seria financiado a partir da emissão de títulos públicos federais. 
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Dessa forma, a estrutura possuirá direitos e obrigações próprios, cada membro terá 

representatividade no Conselho Diretor, e os rendimentos auferidos pela carteira do Fundo 

serão isentos de Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e 

Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), incentivando, nesse sentido, a 

constituição de reservas de catástrofe. 

 

Trata-se, nesse sentido, de um instrumento primordial para o aumento da penetração 

dos seguros rurais no País, principalmente entre a população mais suscetível ao risco, já que a 

segurança provida pela estrutura financeira mais robusta permitiria que as seguradoras 

reduzissem seus prêmios, e que fossem incentivadas ao oferecimento de produtos para 

produtores localizados em áreas consideradas mais instáveis. Existem, contudo, alguns 

entraves considerados impeditivos para a sua concretização, como é o caso da definição 

acerca do percentual de participação das seguradoras e resseguradoras no fundo e nas 

coberturas, a padronização das apólices a serem oferecidas, a alta concentração de riscos em 

poucas culturas e regiões e a veemente necessidade de diversificação desse risco, social e 

territorialmente (BRASIL, 2015). Assim, a exemplo do FUNCAP, essa ferramenta ainda se 

encontra pendente de regulamentação. 

 

Com o intuito de dar prosseguimento à sua efetivação, foram expedidas 

recomendações pelo TCU, no sentido de que seja instituído grupo de trabalho entre o MAPA, 

Casa Civil e Ministério da Fazenda, para fins de definição dos parâmetros necessários à sua 

regulamentação. Entretanto, até o final de 2015, tais recomendações ainda não haviam sido 

atendidas. Esse fato, por seu turno, faz com que essa importante ferramenta permaneça inerte, 

prejudicando o gerenciamento desses riscos ao longo de todo o setor produtivo. 

 

 

5.1.6 Principais Entraves e Críticas  

 

Conforme já discutido anteriormente, entendemos que a construção de uma estratégia 

de proteção financeira depende de diversos fatores, já que esta dispõe de correlações com as 

mais diversas políticas, organismos, indivíduos e mercados. Dessa forma, dada a relevância 

do mercado segurador nessa seara, consideramos ser oportuno que as limitações relativas ao 

setor, fundamentais para que o País ainda se utilize de um leque limitado de produtos 
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financeiros, seja discutida separadamente das demais. Assim, primeiramente, apresentamos as 

críticas gerais aplicadas à política analisada e, posteriormente, as deficiências referentes ao 

mercado de seguros de catástrofes. 

 

5.1.6.1 Críticas Gerais à PNPDEC 

 

De acordo com Almeida (2015), os avanços formalizados a partir do aparato legal 

trouxeram desafios relacionados à sua operacionalização. Dessa forma, ainda que o referido 

normativo preveja a realização de ações articuladas, o próprio arranjo federativo brasileiro 

dificulta a necessária cooperação intergovernamental. Esse fato, por sua vez, é exacerbado 

pela fragilidade institucional e pela baixa capacidade econômica e burocrática para 

cumprimento das exigências de grande parte das políticas públicas nacionais, recorrentes no 

perfil da maioria dos municípios brasileiros, principalmente os de menor porte. Tal 

perspectiva notabiliza a discrepância entre os dispêndios oriundos do Governo na ocorrência 

de um evento e as alocações orçamentárias regulares destinadas aos programas relacionados à 

Defesa Civil dessas localidades, além de comprovar a incapacidade financeira dos governos 

locais e a sua dependência crônica dos recursos federais (THE WORLD BANK, 2014). 

 

A esse respeito, em 2012, conforme dados do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), por meio do Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais, 

foram disponibilizados cerca de R$ 18,8 Bilhões para o triênio 2012-2014, com vistas ao 

financiamento de ações preventivas e de segurança para as populações que vivem em áreas de 

ocorrência de desastres naturais (BRASIL, 2011b). Entretanto, verificou-se que, até o final de 

2013, haviam sido executados cerca de R$ 5,72 bilhões daquele montante. Nessa esteira de 

pensamento, pode-se atribuir a baixa execução orçamentária ao fato de que as ações 

selecionadas constituem responsabilidades dos Estados e Municípios, razão pela qual o ritmo 

de desembolso dos recursos federais depende do desempenho de cada ente que, por vezes, não 

dispõe de recursos técnicos e financeiros para a realização de projetos de engenharia, planos 

de trabalho e licitações necessárias à execução das obras. 

 

Sobreleva-se, ainda, que a baixa articulação local, regional e nacional, permeia não 

apenas as relações entre as unidades públicas, mas também o diálogo entre os atores 

envolvidos nesse processo, o que se traduz por sobreposição de interesses e incoerências entre 
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as ações, e adoção de políticas que se mostram, por vezes, inócuas. A participação da 

sociedade civil, que é fundamental para a identificação de elementos caracterizadores das 

especificidades dos riscos é mencionada apenas no CONPDEC, não havendo a definição de 

outros mecanismos que possibilitem a sua inclusão nos processos decisórios, mormente 

aqueles relacionados com a alocação de recursos.  

 

Ademais, de acordo com Almeida (2015), grande parte das políticas públicas setoriais 

brasileiras, tais como habitação, saneamento básico, educação, desenvolvimento regional, 

assistência social, etc., desconsideram os riscos de desastres, tanto em sua concepção quanto 

nas ações de implementação, o que compromete a formação de uma cultura preventiva, cujo 

êxito revela-se extremamente dependente de ações integradas frente aos diversos fatores 

geradores dos riscos. 

Outro advento passível de crítica reside no encerramento das atividades do Escritório 

da ONU no Brasil ao final de 2015 o que, indubitavelmente, prejudica a evolução do diálogo 

internacional acerca das melhores práticas relacionadas à prevenção dos desastres adotadas 

pelos demais países. Tal fechamento ocorreu a despeito do envio de carta aberta79 ao Governo 

Federal, confeccionada por representantes das mais diversas entidades de pesquisa ligadas ao 

tema, as quais evidenciaram a importância das ações promovidas por aquela entidade para o 

desenvolvimento da gestão de riscos nacional. O Escritório, por seu turno, alegou falta de 

apoio estratégico por parte do Governo, cujo foco tem se situado majoritariamente em ações 

de resposta, contrariando as diretrizes difundidas pela ONU acerca da priorização de ações 

preventivas. Com o fim das atividades, foram paralisados estudos em cerca de 670 

municípios80.  

Adicionalmente, de acordo com Carvalho (2015), a legislação vigente não apresenta 

maiores referências à necessidade ou o estabelecimento de critérios para a implementação de 

obras infraestruturais para a redução de riscos de desastres de uma forma geral, sendo a sua 

inclusão mencionada, apenas, para os Municípios incluídos no Cadastro Nacional. Além 

disso, existem grandes dificuldades na compilação de dados sobre desastres em âmbito 

nacional, tendo em vista a ausência de padronização na apresentação de documentos, a 

                                                           
79 Inteiro teor disponível em: 
http://www.abergo.org.br/arquivos/noticias/Carta%20Aberta%20ao%20Governo%20Brasileiro%20Rede%20Pe
squisas%20RRD.pdf 
80 Mais informações: http://colunaesplanada.blogosfera.uol.com.br/2015/11/24/onu-fecha-no-rio-escritorio-
de-estrategia-para-reducao-de-desastres/ 
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ausência de coleta sistêmica e armazenagem de dados, o pouco cuidado quanto ao registro 

histórico e a integridade dos documentos, as inconsistências na interpretação do tipo de 

desastre pelos emissores dos documentos e dificuldades no acesso dos dados (CEPED, 2013). 

 

5.1.6.2 Críticas Relacionadas ao Mercado Segurador Nacional 

 

Pesquisa realizada pela Resseguradora Swiss Re (2014), no âmbito do Seminário 

“Respondendo ao Desafio das Catástrofes Naturais no Brasil”, interrogou cerca de 100 

representantes do mercado segurador brasileiro, acerca dos principais desafios à 

implementação de coberturas relacionadas aos riscos naturais no País. Conforme verificado na 

Figura 36, o risco de alagamento consiste na ocorrência com a capacidade de causar um maior 

acúmulo de perdas decorrentes de um único evento (54%) na opinião dos entrevistados. Em 

relação aos principais desafios para a utilização de novos canais de distribuição como forma 

de se criar mercado, cerca de 70% dos representantes acreditam que a falta de conscientização 

do consumidor acerca dos riscos que lhe são inerentes, o preço elevado e a complexidade e 

baixa atratividade dos produtos são, de forma conjunta, os principais entraves à consolidação 

desse mercado no Brasil. 

 

Adicionalmente, no que se refere à melhor forma de fortalecer o diálogo junto ao 

governo, 78% acredita que a criação de um grupo formado por seguradoras e resseguradoras, 

o qual dialogue com representantes do governo e das entidades de classe seria a melhor 

alternativa para a promoção de alterações no marco regulatório, de forma a se estimularem o 

desenvolvimento desses produtos. Por fim, em relação às opções mais adequadas para o 

mercado de riscos de catástrofes no País, 55% defende que o governo forneça algum tipo de 

subsídio ao prêmio do seguro, cabendo ao setor privado a concentração em atividades 

relativas ao desenvolvimento do mercado. Adicionalmente, 37% é favorável à instituição de 

compulsoriedade para a cobertura de desastres naturais, sendo que apenas 8% acredita que o 

setor público não deva interferir de nenhuma forma nesse mercado (SWISS RE, 2014). 
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Figura 36 - Mercado Segurador - Desafios à Implementação de Produtos para Cobertura de Riscos 

Catastróficos 
 (Fonte: Elaboração própria; Base de dados: Swiss Re, 2014) 

 

 

Fatores preocupantes da referida pesquisa residem nas declarações de que 90% dos 

representantes entrevistados acredita que a indústria de seguros nacional não dispõe das 

ferramentas necessárias para promover a avaliação e a precificação adequadas dos riscos de 

catástrofes naturais, e de que 75% considera o monitoramento e o controle sobre o acúmulo 

de risco no mercado brasileiro como sendo fraco. Acreditamos que esse fato, por sua vez, 

revela a pouca experiência do mercado local o que, juntamente com a carência de dados 

sólidos acerca dos eventos pretéritos, contribui sobremaneira para a inadequação ou ausência 

de modelos destinados à identificação e mapeamento dos riscos e ao adequado 

estabelecimento dos preços dos produtos.  

 

Nesse sentido, o mercado ressegurador pode exercer papel relevante, dada a ampla 

experiência na gestão desses riscos adquirida internacionalmente. O fraco monitoramento do 

acúmulo de riscos, por seu turno, torna dubitável a conformidade das retenções por parte do 



149 
 

mercado local, o que pode ser agravado pela legislação vigente, a qual optou por restringir 

determinadas operações de transferência de riscos por meio da utilização de resseguros. 

 

Diante do exposto, o panorama identificado na pesquisa traz à tona elementos 

importantes relacionados ao mercado de seguros de catástrofes nacional, em que os produtos 

oferecidos são escassos, disponibilizados a alguns poucos segmentos e insuficientemente 

diversificados geograficamente. A cobertura de propriedade ampla, por seu turno, não separa 

os danos decorrentes das catástrofes dos demais, gerando equívocos na precificação, 

geralmente nivelada “por cima”, tornando os produtos caros e pouco atrativos, além de 

prejudicar a elaboração de estatísticas relativas a esses sinistros. Tais incongruências, por seu 

turno, colocam em xeque a capacidade das empresas de calibrarem modelos que permitam 

uma melhor precificação e uma constituição de reservas adequadas, conforme já mencionado. 

 

Os custos oficiais decorrentes desses eventos geralmente se restringem às perdas e 

danos incorridos aos equipamentos públicos urbanos destruídos ou danificados, vias públicas, 

pontes e moradias das comunidades vulneráveis. Nesse sentido, a contabilização oficial desses 

valores desconsidera a maioria dos custos privados, supondo que tais bens, ao estarem sob a 

responsabilidade de seus proprietários, dispõem de algum tipo de seguro. Todavia, devido às 

falhas de mercado e à fragilidade da cultura securitária no País, “as perdas de moradias e bens 

pessoais ali contidos, os estoques comerciais, os equipamentos do setor de serviços e de 

pequenas indústrias, a produção agrícola, etc., deixam essas pessoas atingidas, pobres e 

desamparadas, nivelando por baixo o sofrimento de todos” (ALHEIROS, 2016, p.12).  

 

Esse fato é potencializado pela existência de políticas exercidas de maneira isolada e 

fragmentada, tanto no nível estadual quanto no nível municipal, os quais operam com bases 

de dados e cálculos de perdas específicos (CARVALHO, 2015). As referidas particularidades 

na forma de cálculo dos prejuízos dificultam a sua interação com o sistema de informações 

nacional, dificultando o desenvolvimento de um banco de dados nacional, o qual contribuiria 

para a elaboração de modelos de riscos adequados e, consequentemente, para a criação de 

produtos mais ajustados a cada grau de exposição.  

 

Ainda em relação a esse aspecto, Lemos (2014) avalia que a qualidade e a consistência 

das estatísticas climáticas constituem-se na maior ameaça para a utilização de derivativos 

climáticos no País, principalmente na região Centro-Oeste, onde existem poucas estações 
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meteorológicas. Dessa forma, a correta precificação de derivativos climáticos depende 

sobremaneira de bases de dados amplas e confiáveis, assim como os produtos oriundos do 

mercado segurador, o que ressalta, novamente, a necessidade de padronização e compilação 

dessas informações em nível nacional para a viabilidade da utilização de mecanismos 

alternativos de transferência de risco. 

 

Complementarmente, Mello (2016) afirma que o setor de seguros tem demonstrado 

interesse no desenvolvimento de produtos destinados à cobertura de catástrofes no Brasil, 

especialmente aquelas relacionadas às inundações, que são um dos eventos mais relevantes 

para o País. Entretanto, para que haja consolidação dessa iniciativa, torna-se essencial que o 

setor público promova um novo marco regulatório e que se criem mecanismos que permitam 

a expansão da colaboração público-privada. 

 

Consequentemente, estudo realizado por Nogueira (2014) aponta que o progresso 

evolutivo da aceitação desses riscos no País ainda se encontra em um nível inferior aos dos 

países desenvolvidos, apesar de se mostrar superior aos países em desenvolvimento, 

necessitando, portanto, que tanto a sociedade quanto a indústria de seguros, promovam a 

cultura da gestão de riscos e educação financeira junto à Sociedade. O mesmo estudo 

demonstrou que mais da metade dos representantes do mercado acredita que o órgão 

regulador seja um ator relevante para a ampliação desse processo. 

 

Apesar dos diversos gargalos identificados nesse mercado, algumas soluções têm sido 

apresentadas e se mostrado promissoras. Destarte, com o intuito de ampliar o diálogo entre as 

partes, tanto a Susep (órgão regulador) quanto a CNSeg (representante das entidades 

supervisionadas) aderiram recentemente ao PSI (Principles for Sustainable Insurance). Trata-

se de um programa coordenado pela ONU (UNEP FI, 2012), o qual busca oferecer novas 

maneiras de lidar com as oportunidades existentes nos riscos ambientais, sociais e de 

governança (ASG).  

 

Dessa forma, uma vez que uma das principais recomendações é a de que o mercado 

segurador trabalhe de forma conjunta com os governos, reguladores e outros stakeholders, 

promovendo produtos e soluções que possam ser disseminados para a Sociedade como um 

todo, a referida adesão demonstra uma intenção de ambas as partes em promover, por meio do 

diálogo, parcerias público-privadas para resolução de tais questões (BACANI, 2016). 
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Complementarmente, a CNseg, por meio da sua Comissão de Sustentabilidade objetivou uma 

parceria entre o Cemaden e o IAG/USP, com o escopo de desenvolver ferramentas de geo-

referenciamento, as quais viabilizem o mapeamento das ocorrências de desastres naturais no 

País e subsidiem a criação de um banco de dados consolidado acerca desses riscos (CNseg, 

2016).  

 

A abertura do mercado ressegurador em 2007, retirando o monopólio do IRB, também 

se mostrou uma ação relevante, já que a entrada de grandes grupos, tais como Swiss Re e 

Munich Re trouxe uma expertise necessária para a realização de estudos e avaliações de risco 

e desenvolvimento de produtos mais sofisticados e eficientes, possibilitando o 

amadurecimento do mercado de seguros tradicionais (BOTTI, 2016). Apesar disso, durante a 

vigência da Resolução CNSP nº 232/11, houveram limitações relacionadas à transferência de 

risco para o exterior, ficando este demasiadamente retido no mercado local.  

 

Somente em 2015, por meio da publicação da Resolução CNSP nº 322/15, procedeu-

se com uma tentativa gradual de aumento dos percentuais de transferências de riscos para 

empresas pertencentes ao mesmo conglomerado financeiro sediadas no exterior, saindo de um 

limite máximo de 20% em 2016, para 75% em 2020.  A liberação dessas operações tem o 

condão de viabilizar um aumento da capacidade desse mercado, uma vez que existem 

produtos oferecidos pelas resseguradoras que somente se tornam financeiramente viáveis na 

medida em que lhes são oferecidas condições para que exerçam a amplitude de suas 

operações globais de resseguro (AMARAL; NETTO, 2016). 

 

O mesmo normativo previu, ainda, a criação de uma Comissão Consultiva composta 

por um membro de cada órgão integrante do CNSP81, além de incluir dois representantes dos 

consumidores e dois representantes do segmento de resseguros. Essa estrutura tem como 

principal objetivo a proposição de medidas voltadas à correção de eventuais assimetrias entre 

a regulação brasileira e as melhores práticas globais, e demonstra intenção, tanto por parte do 

governo, quanto por parte do mercado segurador, em implementar ações as quais contribuam 

para o desenvolvimento desse mercado. 

 

                                                           
81 O Conselho Nacional de Seguros Privados é composto elo Ministro da Fazenda (Presidente), representante 
do Ministério da Justiça, representante do Ministério da Previdência Social, Superintendente da 
Superintendência de Seguros Privados, representante do Banco Central do Brasil e representante da Comissão 
de Valores Mobiliários (Disponível em: http://www.bcb.gov.br/Pre/composicao/cnsp.asp) 
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As entidades reguladoras do Sistema Financeiro Nacional (BCB, CVM, SUSEP e 

PREVIC) compuseram, ainda, grupo de trabalho com o objetivo de fazer um levantamento 

acerca do estágio da educação financeira no País, além de propor sugestões de mecanismos 

para a ampliação desse conhecimento, o qual culminou com a publicação do Decreto nº 

7.397/2010, oficializando-se, assim, a instituição da Estratégia Nacional de Educação 

Financeira (ENEF). A iniciativa faz parte de uma estratégia promovida pela OECD e G-20, e 

visa à implementação de políticas complementares e sinérgicas, envolvendo educação e 

inclusão financeira e proteção ao consumidor, constituindo-se como instrumento 

imprescindível ao desenvolvimento do mercado segurador especificamente, e à solidez do 

mercado financeiro, de forma geral (OECD, 2013b). Nesse sentido, a implementação dessas 

ações corrobora com a intenção do governo brasileiro de adotar as melhores práticas e ampliar 

o diálogo com os demais países e organismos internacionais. 
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PARTE II 

 

5.2 Considerações acerca do modelo brasileiro 

 

Em prosseguimento, após o diagnóstico acerca do atual status da PNPDEC brasileira e 

seus correspondentes mecanismos de proteção financeira contra o risco de desastres, 

procederemos com a realização de uma análise comparativa entre esta e os demais modelos 

discutidos anteriormente. Para tal, o Quadro 03 apresenta uma comparação dos resultados 

encontrados no Brasil, no que se refere às variáveis precedentes e causais, identificando-se, 

ainda, quais dos Países considerados apresenta característica similar. 

 

PAÍS GRUPO DE 
RENDA (1) 

(Classificação 
Banco 

Mundial) 

ÍNDICE DE 
DESENVOLVIMENTO 

HUMANO (2) 
(Classificação ONU) 

DENSIDADE DO 
MERCADO 

SEGURADOR (2) 
(Prêmios per 

capita) 

PRINCIPAIS 
AMEAÇAS 

ENFRENTADAS 
(3) 

FATORES QUE 
CULMINARAM 

PARA A 
CONSTRUÇÃO DA 
ESTRATÉGIA (4) 

BRASIL – 
LEI Nº 

12.608/12 

Renda Média 
Alta 

0,755 Bem Segurado 
(US$ 153,70) 

Inundações, 
Enchentes e 

Secas 

Sucessivas 
pressões sobre o 

orçamento público 
decorrentes de 

desastres naturais 
recorrentes; 

mercado 
segurador 

insignificante 
entre as 

populações mais 
vulneráveis e 

pouca cobertura 
para riscos 

catastróficos 
País(es) 

com 
variáveis 

Similar(es) 

México e 
Turquia 

México e Turquia Turquia França México, Caribe, 
Turquia e França 

 
Quadro 3- Brasil - Contextualização histórica, econômica e social e Variáveis Causais 

 (Fonte: Elaboração própria) 

 

5.2.1 Grupo de Renda e Densidade do Mercado Segurador 

 

O nível de renda do Brasil é similar aqueles verificados tanto na Turquia quanto no 

México. Apesar de apresentarem uma classificação média alta, constata-se que os três 
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possuem deficiências em seus indicadores sociais, de forma mais ou menos intensa. As 

desigualdades na distribuição desses rendimentos, juntamente com gargalos associados às 

condições de trabalho, saúde, educação e moradia, constituem-se como entraves a um maior 

desenvolvimento dessas localidades, e a uma elevada vulnerabilidade das populações 

residentes em áreas de risco. Esse fato, por seu turno, afeta diretamente os seus respectivos 

mercados seguradores, que apesar de ser considerados adequados (bem segurados), mostram-

se pouco capilarizados, permanecendo com seus negócios concentrados em poucas 

seguradoras, o que contribui para a cobrança de prêmios mais elevados, seja pela condição de 

oligopólio, seja pela baixa diversificação territorial e social dos riscos. 

 

5.2.2 Ameaças Enfrentadas e Fatores que Culminaram na Criação das Estruturas 

 

Assim como nos outros casos analisados anteriormente, o governo já registrava 

pressões orçamentárias decorrentes da diferença entre os valores orçados e aqueles 

efetivamente registrados, já que o custeio se mostrava essencialmente público, em decorrência 

da irrelevância do mercado segurador nesse ramo. Assim, ainda que houvessem iniciativas 

anteriores, grandes eventos como o ocorrido em SC (2008) e RJ (2011) fizeram com que 

houvesse uma reviravolta na forma de percepção do risco pelas autoridades, o que se traduziu 

por meio da Lei nº 12.608 e normativos posteriores. Esse fato teve impacto, inclusive, nos 

mecanismos já existentes, tais como o FUNCAP, que tem sofrido diversas alterações desde 

então, com vistas à sua efetiva implementação, e ao PSR, que tem sido alvo de cobranças do 

TCU para implementação de seu fundo de catástrofe. 

 

Verifica-se que, temporalmente, essa transição ocorreu de forma relativamente tardia, 

quando comparada com os demais países. Possivelmente, podemos atribuir tal 

comportamento ao entendimento errôneo que perdurou anteriormente, de que as grandes 

catástrofes climáticas não se aplicavam ao País, não sendo, portanto, necessárias ações nesse 

sentido. 

 

Em continuação, o Quadro 04, apresenta uma síntese dos resultados encontrados, no 

que se refere às variáveis relacionadas aos mecanismos de implementação da PNPDEC, 

objetivando identificar quais países mais se assemelham ao caso brasileiro, para cada um dos 

aspectos considerados. 
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Quadro 4 - Brasil - Mecanismos de Implementação 

 (Fonte: Elaboração própria) 
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5.2.3 Responsáveis pela Gestão 

 

Nota-se, aqui, que apesar de o normativo prever um aumento da importância dos 

demais atores envolvidos na gestão dos desastres, as ações decisórias, mormente aquelas 

relativas aos processos de reconstrução, ainda se concentram no nível federal, mais 

precisamente no âmbito do Ministério da Integração Nacional, o qual é responsável pela 

maioria dos programas correspondentes. A participação dos setores não-governamentais, 

apesar de prevista e incentivada, ainda nos parece pouco articulada, e os papeis e 

responsabilidades de cada um deles carecem de regulamentação contendo maiores definições. 

Nota-se, ainda, a ausência de previsão, acerca da inclusão do setor privado e comunidade 

acadêmica no referido Conselho, os quais poderiam contribuir significativamente com 

desenvolvimento do tema. O recente fechamento do Escritório da ONU no País compromete, 

ainda, o diálogo internacional e a incorporação das melhores práticas pelas instâncias 

decisórias. 

 

Esse comportamento vai de encontro ao que foi verificado nos exemplos de Caribe, 

Turquia e França, os quais têm buscado a inclusão de membros dos mais diversos segmentos 

nos seus conselhos consultivos e instâncias decisórias, de forma a integrar as necessidades e 

anseios de todas as camadas envolvidas, e utilizar a sua experiência para a confecção de um 

modelo de gestão compreensiva. Dessa forma, apesar de divergir de forma teórica, o modelo 

brasileiro se assemelha, na prática, ao exemplo do México, cujo Fundo é gerido 

essencialmente pelo setor público. Sob esse aspecto, a regulamentação do normativo poderia 

facilitar e, até mesmo, incentivar esse diálogo, atribuindo aos demais segmentos algum poder 

decisório. 

 

 

5.2.4 Compulsoriedade 

 

A adesão ao programa para recebimento de recursos funciona de forma similar ao 

modelo mexicano e caribenho, não sendo obrigatória ou automática. Assim, as 

municipalidades afetadas por fenômenos naturais, nas quais tenha sido decretado estado de 
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calamidade ou de emergência solicitam, mediante processo específico, os recursos necessários 

às ações de recuperação e resposta, sendo estes complementares aos recursos locais.  

 

Ainda no que tange a esse aspecto, quando consideramos a implementação hipotética 

de seguros ou de algum outro tributo relacionado à cobertura contra desastres no País, 

entendemos que, dado o nível de renda da população residente em áreas de risco, e a 

imaturidade, baixa penetração e elevada concentração do mercado segurador nacional, a 

estratégia financeira voluntária, sem qualquer ação adicional, tenderia a se mostrar inócua, 

uma vez que a camada de baixo risco não teria interesse em aderi-la, enquanto grande parte da 

camada de alto risco não teria condições financeiras de fazê-lo.  

 

A obrigatoriedade, nesse sentido, pareceria mais adequada, ainda que sejam 

necessárias algumas ressalvas. Nessa acepção, as ações compulsórias demandariam, 

necessariamente, instrumentos que permitissem a manutenção dos prêmios a um preço 

acessível, a exemplo do que foi implementado na Turquia, País que dispõe de densidade de 

seguros e nível de renda similares ao Brasil. Nesse sentido, a manutenção do princípio da 

solidariedade, em algum grau e a priorização do desenvolvimento do mercado 

microssegurador podem contribuir para que novas coberturas atinjam as camadas mais 

afetadas a um custo acessível. 

 

Entendemos, contudo, que a obrigatoriedade, de forma isolada, contribui para 

comportamentos relacionados ao risco moral, especialmente quando não fornece incentivos 

para a conscientização da sociedade acerca dos riscos e para a adoção de medidas 

mitigatórias. Adicionalmente, dado caráter oligopolista do mercado brasileiro, esse 

mecanismo tenderia a desestimular a concorrência, a redução dos prêmios e o 

desenvolvimento de novos produtos. O modelo francês tem sido, inclusive, alvo de críticas 

nesse sentido, razão pela qual entendemos que tal imposição, caso utilizada, tenha caráter 

transitório e venha acompanhada de medidas complementares ao desenvolvimento desse 

mercado. 
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5.2.5 Instrumentos Financeiros Utilizados e Precificação 

 

A precificação dos prêmios propriamente dita não se aplica ao caso brasileiro, uma vez 

que os seguros ainda não se constituem como instrumento financeiro da PNPDEC. Contudo, 

ao dispor de recursos orçamentários para sua composição, os custos desses eventos passam a 

ser financiados por todos os contribuintes, havendo, portanto, presença significativa do 

princípio da solidariedade nacional, assim como ocorre na França e no México. Conforme 

crítica anterior, essa metodologia contradiz, de certa forma, os princípios do DRM, uma vez 

que aumenta a possibilidade de risco moral, desincentivando o comportamento prudencial e 

prejudicando o desenvolvimento do mercado segurador neste segmento.  

 

No tocante aos instrumentos financeiros utilizados, ao se proceder com a análise dos 

eventos ocorridos no Brasil, constata-se que os desastres abarcam, majoritariamente, as duas 

primeiras faixas de risco, em termos de probabilidade de ocorrência e impacto correspondente 

assemelhando-se, nesse aspecto, ao cenário verificado na França. Assim, de acordo com a 

estratégia de gerenciamento por camadas apresentada anteriormente, instrumentos tais como o 

contingenciamento orçamentário, constituição de fundos de reserva, linhas de crédito 

contingente, seguros, etc. mostrar-se-iam instrumentos financeiros adequados para prover 

proteção financeira. 

 

No entanto, após a análise do normativo, verificou-se que o País se utiliza, 

essencialmente, de transferências orçamentárias como recurso financeiro tanto para sanar as 

perdas decorrentes de desastres quanto para ações destinadas às medidas preventivas e 

mitigatórias. Não foi prevista, nesse sentido, o emprego de mecanismos para transferência de 

riscos ou de financiamento alternativos, os quais seriam mais adequados à especificidade 

local. A vinculação de recursos a um tributo específico, a qual poderia ser uma importante 

fonte de financiamento, ocorre apenas de forma regional, geralmente nos municípios que são 

afetados de forma mais recorrente.  

 

Além disso, apesar de estarem previstos dois fundos de catástrofe, sendo um com 

previsão para a participação conjunta dos Estados (FUNCAP) e outro com participação do 

mercado segurador/ressegurador (FCSR), ambos carecem de regulamentação. O atual FESR 

fornece algum grau de cobertura, apesar de esta se restringir a poucas culturas e a uma 
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extensão territorial limitada, além de ser destinado a médios e grandes produtores. Os 

pequenos produtores, por sua vez, utilizam-se também de recursos públicos, por meio de 

programas governamentais de transferência de renda, tais como o Proagro e o Garantia Safra, 

reiterando-se, portanto, a atuação do Estado como segurador (e microssegurador) em última 

instância.  

 

A adoção de estratégias locais mostra-se, em sua quase totalidade, insuficiente para 

sanar as perdas, sendo estas desconexas de uma estratégia nacional para a Redução do Risco. 

Levantamento realizado pelo Banco Mundial (2014), aponta que, entre 2006 e 2010, os 

déficits de financiamento totalizavam uma média de R$ 1,4 bilhão, ou 30% do passivo médio 

relacionado a desastres estimado para o governo. Tais dados, por seu turno, reafirmam a 

necessidade de que sejam implementadas melhorias no regime de proteção financeira contra 

desastres e nos sistemas de avaliação de perdas e danos correspondentes. 

 

Diante do exposto, entendemos que o Brasil se encontra em uma posição muito 

díspare, quando comparado com os exemplos analisados anteriormente. Ainda que o seu nível 

de risco não justifique a adoção imediata de mecanismos de acesso ao mercado de capitais 

para a captação de recursos mais vultosos, tais como os cat-bonds, a operação insignificante 

do mercado de seguros neste ramo, aliada à falta de consolidação dos fundos de reserva 

específicos e respectivos investimentos, e a utilização constante de créditos extraordinários 

destoa significativamente daquilo que vem sendo recomendado pelas instituições promotoras 

do DRM. Ainda que os riscos de alta frequência e baixo impacto possam ser custeados pelo 

setor público, faz-se necessária uma estratégia para essa retenção, de forma a se evitar os 

déficits de financiamento recorrentes, os quais são prejudiciais ao equilíbrio fiscal e ao 

desenvolvimento econômico. 

 

5.2.6 Cobertura e Incentivos à Prevenção  

 

No que se refere ao tipo de cobertura, a maioria dos recursos considerados se destina a 

às ações emergenciais e de reconstrução, mostrando-se diminutas as intervenções relacionadas 

à fase de prevenção. Apesar disso, cabe-nos frisar que, diferentemente dos exemplos 

verificados na França, Caribe e Turquia, o Brasil possui um programa orçamentário 

específico, cujos propósitos são integralmente voltados para as medidas mitigatórias sendo, 
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inclusive, obrigatórias as transferências de recursos para obras dessa natureza, as quais visem 

a redução da vulnerabilidade das áreas consideradas de risco elevado. Nesse sentido, apenas 

Brasil e México apresentaram em sua estrutura uma alocação formal de recursos para tais 

ações, ainda que sejam substancialmente inferiores àqueles destinados à resposta e 

reconstrução. 

 

Destacamos, contudo, que em termos práticos, apesar de um dos princípios da 

PNPDEC ser a priorização das ações preventivas82, o que se tem percebido, a partir da análise 

da execução orçamentária dos programas afins, é que a maioria substancial dos recursos tem 

se destinado a ações de resposta e recuperação, em detrimento de ações relacionadas à etapa 

mitigatória. Esse comportamento tem se repetido ao longo dos casos analisados 

anteriormente, não sendo, nesse sentido, exclusividade do caso brasileiro. Trata-se, de fato, de 

um gargalo presente em todos os exemplos analisados, em maior ou menor grau, o que 

demonstra que mesmo estratégias consolidadas há mais tempo ainda apresentam dificuldades 

em relação a esse aspecto, constituindo-se, portanto, em um dos maiores desafios do DRM, 

independentemente do modelo adotado ou dos riscos inerentes a cada País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
82 Lei 12.608/12, art. 4º, inc. III 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre os cinco pilares do modelo de gerenciamento de risco de desastres proposto pela 

ONU e Banco Mundial, está o financiamento do risco de catástrofe, o qual se mostra essencial 

para a diminuição das pressões sobre o orçamento público oriundas do aumento do número de 

ocorrências e dos custos correspondentes. Dessa forma, por meio da implementação de 

estratégias que envolvam a iniciativa privada e a utilização de mecanismos de transferência 

dos passivos governamentais aos mercados segurador e de capitais, busca-se promover alívio 

financeiro a esses governos. 

 

Sob tal perspectiva, a seleção dos quatro exemplos internacionais considerou regiões 

que, além da sua relevância no cenário DRM, dispusessem de distintos graus de renda, de 

vulnerabilidades e de estratégias financeiras utilizadas. Dessa forma, apontamos casos em que 

a precificação dos prêmios se baseia no risco individual, como o Caribe, até modelos de 

preços os quais se utilizam o princípio da solidariedade nacional e do subsídio cruzado de 

prêmios, como a França.  

 

Identificamos casos em que a cobertura contra catástrofes é obrigatória, como França e 

Turquia, e outros em que esta é facultativa, tais como o México e Caribe, com indenizações 

destinadas apenas a situações de emergência ou, ainda, a todas as fases da gestão de desastres. 

No que se refere aos instrumentos financeiros utilizados, nota-se que o resseguro foi um 

mecanismo comum a todos os exemplos, ressaltando a importância dessa ferramenta para o 

DRM. O fundo de reserva e os cat-bonds, por sua vez, só não se aplicam ao caso francês o 

qual, por sua vez, detêm o monopólio da utilização do resseguro com garantias 

governamentais ilimitadas. 

 

Verificou-se, ainda, que as variáveis nível de renda e IDH, influenciam diretamente o 

dinamismo do mercado segurador e de capitais. Assim, países como a Turquia e o México, 

apesar de disporem de uma densidade de seguros considerada satisfatória, apresentam 

dificuldades relacionadas à penetração desses produtos nas camadas sociais mais vulneráveis. 

Em relação aos responsáveis pela gestão, à exceção do México, todos os países analisados 

dispõem da participação de diversos stakeholders envolvidos no DRM. Assim, Caribe, 

Turquia e França utilizam-se não apenas do governo como forma de garantir o interesse 
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público, mas também do setor privado, o qual pode contribuir com conhecimento técnico 

acerca de estratégias financeiras, instrumentos de comercialização, processos para 

indenizações, etc. 

 

Outrossim, percebe-se que os referidos exemplos possuem em comum o fato de 

apresentarem como variável causal para implementação de suas estruturas de financiamento 

as elevadas e crescentes pressões fiscais originadas a partir dos custos que esses eventos 

exercem sobre o orçamento público, agravadas por um ou mais fatores específicos. Esse 

episódio traz a revelação de que, independentemente dos riscos que se apresentam, ou das 

especificidades de cada região, a adoção de mecanismos de proteção financeira mostra-se 

necessária e possível. Essa mesma causa, por seu turno, incitou a publicação da Lei nº 12.608 

no Brasil, em 2012. 

 

Ao analisarmos o texto legal relativo à PNPDEC e demais ações relacionadas à gestão 

de desastres, percebemos que a intenção do governo certamente voltou-se para um maior 

destaque aos fatores de prevenção, em consonância com as diretrizes internacionais. Sob tal 

perspectiva, uma vez que as questões relativas ao financiamento devem ser concebidas em 

conjunto com outros elementos de gerenciamento de risco, não podemos deixar de considerar 

que o referido normativo prevê o suporte e, por vezes, a imprescindibilidade, de que sejam 

criados planos de gerenciamento, mapas, séries históricas, base de dados robustas e 

confiáveis, entre outros. Destarte, tais instrumentos podem ser utilizados como subsídios ao 

mercado segurador e aos governos, tanto para a construção de estratégias financeiras quanto 

para o desenvolvimento de produtos e coberturas adequadas.  

 

O Cemadem e o Cenad, por seu turno, buscam suprir as lacunas de dados estatísticos, 

não somente em relação a ocorrências, mas também em relação às perdas e danos, de modo 

que, futuramente, possam ser utilizados como recursos para uma modelagem de riscos mais 

precisa, contribuindo tanto para o setor público, nas suas atividades de planejamento, quanto 

para o setor privado, fornecendo subsídios à elaboração de produtos com parâmetros baseados 

nas vulnerabilidades de cada localidade. 

 

Entretanto, a despeito das evoluções percebidas a partir da publicação do novo 

normativo, percebe-se que a maioria das ações relacionadas aos desastres naturais 

permanecem no plano teórico, não tendo sido realizados os procedimentos necessários à sua 
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efetiva implementação. Sob tal perspectiva, até o momento, a própria Lei 12.608 de abril de 

2012, não foi adequadamente regulamentada, impossibilitando o cumprimento da grande 

maioria de seus dispositivos, tais como atribuições e exigências impostas a Estados e 

Municípios, e um maior detalhamento dos papéis de cada órgão que compõe o SINPDEC. 

Assim, em decorrência da imaturidade e das inovações propostas, fazem-se necessárias a 

realização de estudos específicos, além da determinação de novas conceituações, de uma nova 

cultura e de normativos que sejam adequados às suas necessidades, e que permitam que as 

ações preventivas passem do campo teórico à esfera prática. 

 

O Funcap, nesse sentido, foi criado em 1969 e, após diversas tentativas de reativação e 

declarações que reiteraram a sua relevância, permanece carente de regulamentação, quase 50 

anos depois. De modo semelhante, o Fundo de Catástrofes ligado ao Programa do Seguro 

Rural, que poderia ser um importante mecanismo tanto para o aumento da penetração dos 

seguros entre os produtores mais vulneráveis quanto para a redução dos prêmios 

correspondentes, já acumula seis anos desde a sua criação, sem que seus parâmetros tenham 

sido efetivamente definidos. Ambos foram concebidos como soluções importantes para a 

implementação de uma estratégia financeira nacional de gestão dos riscos, mas procedimentos 

burocráticos, ausência de diálogo entre os stakeholders e entre os próprios integrantes do setor 

público fazem com que tais instrumentos não tenham qualquer validade prática. 

 

É significativa, ainda, a necessidade de articulação interinstitucional e de integração 

entre as políticas públicas. Existem iniciativas de gestão financeira isoladas, geralmente 

iniciadas pelas municipalidades ou Estado sob os quais incidem um maior número de eventos, 

mas que, em sua maioria, mostram-se insuficientes, desconexas ou sobrepostas, podendo ser 

melhor gerenciadas caso fosse implementada uma estratégia nacional. A esse respeito, é 

perceptível que grande parte das políticas públicas setoriais brasileiras, tais como habitação, 

saneamento básico, educação, desenvolvimento regional, assistência social, etc., 

desconsideram os riscos de desastres, tanto em sua concepção quanto nas ações de 

implementação, o que compromete a formação de uma cultura preventiva, cujo êxito revela-se 

extremamente dependente de ações integradas frente aos diversos fatores geradores dos 

riscos. 

 

A pesquisa junto às seguradoras demonstrou que, apesar de haver a intenção do 

mercado segurador em aprimorar a cobertura para riscos naturais, existe uma carência do 
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setor por ações públicas que tenham como escopo a inserção de mecanismos promotores da 

conscientização dos indivíduos acerca das ameaças às quais estão sujeitos e da importância do 

seguro para mitigação das perdas. Faz-se necessária, ainda, a participação do órgão regulador 

e demais autoridades afins, no sentido de adequar o normativo vigente, e de se realizarem 

estudos que considerem a concessão de subsídios a parte dos prêmios, nos moldes do fundo 

de estabilização do seguro rural, ou que tornem determinadas coberturas compulsórias. 

 

Todos esses gargalos acabam por impedir que o País tenha uma estrutura de 

financiamento de risco condizente com as determinações internacionais e com as suas 

próprias necessidades. Sob tal perspectiva, a análise do fluxo de recursos que permeiam a 

política de gestão de riscos nacional identificou a utilização praticamente exclusiva de 

transferências orçamentárias as quais, em sua maioria, se mostram insuficientes para sanar os 

custos dos eventos, ocasionando em uma dependência de montantes expressivos oriundos de 

créditos extraordinários, o que a deixa em um patamar distante dos exemplos internacionais 

considerados. Foi constatado, ademais, que os valores efetivamente executados referentes às 

ações de resposta superam expressivamente aqueles relativos às ações mitigatórias, o que 

exterioriza um hiato entre os requisitos estabelecidos pelo aparato legal necessários à 

realização de projetos nessa área e a capacidade técnica dos Estados e Municípios em cumpri-

los. 

 

Preocupante é, ainda, constatar que países com piores níveis de renda e penetração de 

seguros, ou notadamente mais vulneráveis, dispõem de mecanismos de transferência de risco 

estruturados e em pleno funcionamento. A comparação do modelo nacional com os demais 

exemplos demonstrou que o Brasil ainda tem muito a evoluir em termos de implementação de 

mecanismos de proteção financeira. Não é inegável que o País seja um caso desafiador, uma 

vez que as suas proporções territoriais traduzem uma multiplicidade de especificidades, sejam 

elas relacionadas aos riscos ou à população. Apesar disso, exemplos como o Caribe nos 

mostram que é possível lidar com a diversidade, desde que as políticas públicas adotadas não 

as desconsiderem. O caso brasileiro demanda, portanto, o aumento do diálogo entre Estado, 

sociedade, organismos internacionais e setor privado, com o intuito de se desenvolverem 

estratégias que atendam, de fato, às necessidades de financiamento das empresas, do governo 

e das populações vulneráveis. 

 



165 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALHEIROS, M. M. Gestão de Riscos Geológicos no Brasil. Recife, Pernambuco, 14 p., 2011. 

Disponível em: <http://amazonia.fiocruz.br/arquivos/category/56-especializacao-em-saude-

ambiental?download=1193:2013-06-24-12-42-39&start=20>. Acesso em: 01 de setembro de 2016. 

 

 

ALMEIDA, Paula Emília Gomes de. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil: os desastres 

como problema político. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE CIêNCIA POLÍTICA, 1., 2015, 

Porto Alegre. -. Porto Alegre: -, 2015. p. 0 - 0. Disponível em: < https://www.ufrgs.br/sicp/wp-

content/uploads/2015/09/ALMEIDA-Paula-Em%C3%ADlia-G.-A-Pol%C3%ADtica-Nacional-de-

Prote%C3%A7%C3%A3o-e-Defesa-Civil-desastres-como-um-problema-pol%C3%ADtico.pdf>. 

Acesso em: 05 set. 2016. 

 

 

ALTAY, N.; GREEN, W.G. OR/MS Research in Disaster Operations Management. European 

Journal of Operational Research, vol. 175, p. 475-493, 2006. Disponível em: 

<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.105.5186&rep=rep1&type=pdf> Acesso 

em: 21 abr. 2016 

 

 

AMARAL, R; NETTO, O. R. Impacto do Novo Resseguro Divide Opiniões. In: Risco Seguro 

Brasil, 2016, Disponível em: < http://riscosegurobrasil.com/materia/impacto-do-novo-resseguro-para-

grandes-coberturas-divide-mercado-2/>. Acesso em: 05 set. 2016. 

 

 

ARTEMIS. Bosphorus 1 Re Ltd. – Full Details. Disponível em: < 

http://www.artemis.bm/deal_directory/bosphorus-1-re-ltd/> Acesso em: 21 jun. 2016 

 

 

ASSOCIAÇÃO CONTAS ABERTAS. Apenas 30% dos recursos para ações relativas a desastres 

foram utilizados. 2012. Disponível em: http://www.contasabertas.com.br/website/arquivos/956 

Acesso em: 19 mai. 2015 

 

 

BACANI, B. The Principles for Sustainable Insurance. In: Seminário ASSAL, 2016, Rio de 

Janeiro, Brasil. Disponível em: < 

http://www.assalweb.org/assal_nueva/documentos/upload/10.0_B.Bacani.pptx>. Acesso em: 29 abr. 

2016. 

 

 

BAIRD, M. E. The Recovery Phase of Emergency Management. Memphis: ITFI, University of 

Memphis, 2010. 39p. Disponível em:<http://www.vanderbilt.edu/vector/research/recoveryphase.pdf> 

Acesso em: 06 jul. 2015 

 

BOTTI, R. Brasil Polo Regional de Resseguros. In: Seminário ASSAL, 2016, Rio de Janeiro, Brasil. 

Disponível em: < http://www.assalweb.org/assal_nueva/documentos/upload/1.1_R.Botti.pptx>. 

Acesso em: 29 abr. 2016. 

 

 

BARRETO, G. A Lei de Regularização Cambial e os Trusts. Valor Econômico. 05/04/16. 

Disponível em: < http://www.valor.com.br/financas/4510686/lei-de-regularizacao-cambial-e-

tributaria-e-os-trusts> Acesso em: 21 jun. 2016 

 



166 
 

 

BENSON, Charlotte; CLAY, Edward J. Understanding the Economic and Financial Impacts of 

Natural Disasters. In: Disaster Risk Management Series Nº 4, The World Bank, 2004, Washington 

D.C., 119p. Disponível em: 

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/15025/284060PAPER0Disaster0Risk

0no.04.pdf?sequence=1>. Acesso em: 16 mai. 2016. 

 

 

BODSTEIN, Airton; BARROS, Angela Maria Abreu de. Gestão de Riscos no contexto do 

desenvolvimento sustentável. In: PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto Cioce; 

FERNANDES, Valdir (Ed.). Gestão de Natureza Pública e Sustentabilidade. Barueri: Manole, 

2012. Cap. 24. p. 685-722. 

 

 

BRASIL. Decreto nº 1.080, de 08 de março de 1994. Regulamenta o Fundo Especial para Calamidades 

Públicas (Funcap) e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D1080.htm >. Acesso em: 23 de abril de 

2015. 

 

 

_______. Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010. Regulamenta a Medida Provisória no 494 de 2 

de julho de 2010, para dispor sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil - SINDEC, sobre o 

reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública, sobre as transferências de 

recursos para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e 

reconstrução nas áreas atingidas por desastre, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7257.htm>. Acesso em: 23 de 

abril de 2015. 

 

 

_______. Decreto nº 7.505, de 27 de junho de 2011a. Altera o Decreto no 7.257, de 4 de agosto de 

2010, que regulamenta a Medida Provisória no 494, de 2 de julho de 2010, convertida na Lei 

no 12.340, de 1o de dezembro de 2010, para dispor sobre o Cartão de Pagamento de Defesa Civil -

 CPDC, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2011/Decreto/D7505.htm#art2>. Acesso em: 20 de abril de 2015. 

 

 

_______. Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012a. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil - PNPDEC; dispõe sobre o Sis/tema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o 

Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC; autoriza a criação de sistema de 

informações e monitoramento de desastres; altera as Leis nos 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 

10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 

9.394, de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12608.htm>. Acesso em: 20 de 

abril de 2015. 

 

 

_______. Lei nº 12.983, de 02 de junho de 2014. Altera a Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010, 

para dispor sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em áreas de risco e de resposta e 

recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, 

Proteção e Defesa Civil, e as Leis nos 10.257, de 10 de julho de 2001, e 12.409, de 25 de maio de 

2011, e revoga dispositivos da Lei no 12.340, de 1o de dezembro de 2010. 2014aDisponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12983.htm#art2>. Acesso em: 20 

de abril de 2015. 

 



167 
 

 

_______.MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. PNUD BRA/12/017 – Fortalecimento da 

Cultura de Gestão de Riscos de Desastres no Brasil. Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvmento (PNUD), Brasília, 58 p., 2012b. Disponível em: 

<http://www.undp.org/content/dam/undp/documents/projects/BRA/PRODOC%20%20Defesa%20Civi

l_NEX.doc>. Acesso em: 01 de setembro de 2015. 

 

 

_______.MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Entendendo Risco Brasil 2012. Toro, J.; 

Pedroso, F. P. (Ed), 2012c. Disponível em: 

<http://mi.gov.br/pt/c/document_library/get_file?uuid=00d07eab-e004-453e-9123-

766fbf7f7b0b&groupId=10157>. Acesso em: 02 de agosto de 2016. 

 

 

________.MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Portaria n. 384, de 23 de outubro de 

2014. Define procedimentos a serem adotados pela Secretaria Nacional de Defesa Civil para 

transferências de recursos aos Estados, Distrito Federal e Municípios para ações de recuperação em 

áreas atingidas por desastres, disciplinadas pelo Decreto nº 7.257/2010 e pela Lei nº 12.340/2010 e 

alterações posteriores. 2014b. Disponível em: <http://www.mc.gov.br/portarias/24712-portaria-n-384-

de-2-de-setembro-de-2011> Acesso em: 01/07/2015 

 

 

_______.MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. (Org.). Programa de Aceleração do 

Crescimento: Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. 2011b. 

Disponível em: <http://www.pac.gov.br/pub/up/relatorio/d0d2a5b6f24df2fea75e7f5401c70e0d.pdf>. 

Acesso em: 18 abr. 2015. 

 

 

_______.TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TC-022.251/2014-6. Auditoria Operacional 

no Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. 2015. Disponível em: 

<http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20150317/AC_0493_08_15_P.doc>. 

Acesso em: 12 ago. 2016. 

 

 

BRITO JUNIOR, Irineu de et al. Proposta de um programa de treinamento de desastres naturais 

considerando o perfil das vítimas. Ambiente & Sociedade, [s.l.], v. 17, n. 4, p.153-176, dez. 2014. 

FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/1809-4422asoc1092v1742014. 

 

 

 

BRUGGEMAN, Véronique. Compensating Catastrophe Victims: A Comparative Law and 

Economics Approach. The Netherlands: Kluwer Law International, 2010. 648 p. 

 

 

CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE (CCR). Les Catastrophes Naturelles en France: Bilan 

1982-2015. 2016a. Disponível em: <https://www.ccr.fr/documents/23509/29230/Bilan_CatNat_1982-

2015.pdf/326b8219-e0cb-419c-a83f-4ec2837c3ddb> Acesso em: 21 ago. 2016 

 

 

_______. Natural Disaster Compensation Scheme: Principles and Operation. 2016b. Disponível em: 

<https://www.ccr.fr/documents/23509/25291/indemnisation+cat-nat.pdf/ff905a8f-ccb3-44e2-a0d0-

b92c6d2e352e> Acesso em: 21 ago. 2016 

 

 



168 
 

CARDENAS, V. et al. Sovereing financial disaster risk management: The case of Mexico. 

Environmental Hazards, 40-53, 2007. Disponível em: < 

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1016/j.envhaz.2007.04.005?needAccess=true&redirect=1> 

Acesso em: 23 mai. 2016. 

 

 

CARVALHO, Délton Winter de. Desastres ambientais e sua regulação jurídica: deveres de 

prevenção, resposta e compensação ambiental. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 190 p. 

 

 

CARVALHO, D. W. de; DAMACENA, F. D. L. Direito dos Desastres. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2013, 152 p. 

 

 

CENTRE OF RESERCH ON THE EPIDEMIOLOGY OF DISASTERS: The CRED International 

Disaster Database. Glossary. Université Catholique de Louvain, Bruxelas, Bélgica. Disponível em: 

<http://www.emdat.be/Glossary>. Acesso em: 22 jun. 2016 

 

 

CEPED - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES. Atlas 

brasileiro de desastres naturais 1991 a 2012: volume Brasil. 2ª ed. CEPED UFSC, Florianópolis, 

2013. Disponível em: < http://150.162.127.14:8080/atlas/Brasil%20Rev%202.pdf> Acesso em: 06 

ago. 2015 

 

 

CHANDLER, George; DUMONT, Georgette. Responsabilidade Cívica na Sustentabilidade da 

Sociedade e o Papel dos Governos. In: PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto 

Cioce; FERNANDES, Valdir (Ed.). Gestão de Natureza Pública e Sustentabilidade. Barueri: 

Manole, 2012. Cap. 4. p. 91-116. 

 

 

CHHIBBER, Ajay; LAAJAJ, Rachid. The Interlinkages between Natural Disasters and Economic 

Development. In: GUHA-SAPIR, Debarati; SANTOS, Indhira; BORDE, Alexandre (Ed.). The 

Economic Impacts of Natural Disasters. Nova Iorque. Estados Unidos da América: Oxford 

University Press, 2013. Cap. 2. p. 49-66. 

 

 

CHO, S. H.; GOWER, K. K. Framing effect on the public’s response to crisis: human interest frame 

and crisis type influencing responsibility and blame. Public Relations Review, Tuscaloosa, V. 32, n. 4, 

p. 420-422, Nov. 2006. Disponível em: < 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0363811106001056> Acesso em: 23 mai. 2016. 

 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SEGURADORAS (CNSEG). Comissão de Sustentabilidade 

e Inovação. 2016. Disponível em: < http://sustentabilidade.cnseg.org.br/?page_id=3568> Acesso em: 

23 ago. 2016. 

 

 

COPPOLA, Damon. Introduction to International Disaster Management. 3. ed. Massachusetts, 

EUA: Elsevier, 2015. 760 p. 

COSTA, F. N. Economia Positiva e Normativa. Texto para Discussão. IE/UNICAMP nº 190:1, 

2011. Disponível em: < 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=

0ahUKEwjPn5jhtefPAhWFiZAKHeKIA8cQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eco.unicamp.br



169 
 

%2Fdocprod%2Fdownarq.php%3Fid%3D3093%26tp%3Da&usg=AFQjCNHYtbPrmqBQizhVi7Iz20

yyUC_1hg&sig2=amKNKzo7mmMd-YTze94fbQ>. Acesso em: 25 set. 2016 

 

 

COUTINHO, C. P. Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: Teoria e Prática, 

2ª. ed. Coimbra (Portugal): Edições Almeida, 2014, p.9-46. 

 

 

CUMMINS, J.D.; MAHUL, O. Catastrophe Risk Financing in Developing Countries: Principles for 

Public Intervention. The World Bank, Washington, D.C., 2009. Disponível em: <http://www-

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/07/09/090224b0828ae58f/1_

0/Rendered/PDF/Catastrophe0ri00public0intervention.pdf>; Acesso em: 30 jun. 2015 

 

 

DANIELS, R. J., & TREBILCOCK, M. J. Rationales and Instruments for Government 

Intervention in Natural Disasters. Pennsylvania, EUA, 2006. Disponível 

em:<http://repository.upenn.edu/law_series/19>. Acesso em: 13 abr. 2016 

 

 

DLUGOLECKI, Andrew. Climate Change and the Insurance Sector. In: The Geneva Papers. Perth, 

United Kingdom, 2008, n. 33, p. 71-90. Disponível em: 

<http://www.gci.org.uk/Documents/GA2008_GP33(1)_Dlugolecki%20(1).pdf>. Acesso: 19 mai. 2016 

 

 

DODDS, ANNELIESE. Environmental Policy. In: DODDS, ANNELIESE.Comparative Public 

Policy. England. Palgrave Macmillan, 2013. Cap. 7. p. 161-187. 

 

 

DOMINGUES, Frederico. Seguros paramétricos. Caderno de Seguros, Rio de Janeiro, n. 187, p.20-

22, 09 mai. 2016. Disponível em: <http://179.107.41.110/pdf/cad-seg-183--artigo-lauro-faria.pdf>. 

Acesso em: 05 jul. 2016. 

 

 

DOS SANTOS, G. R.; DE SOUZA, A. G.; ALVARENGA, G. Seguro Agrícola no Brasil e o 

Desenvolvimento do Programa de Subvenção ao Prêmio. Texto para Discussão, Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada, Brasília, n. 1910, 48 p., 2013. Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1910.pdf>. Acesso em: 22 ago. 2016. 

 

 

DURUKAL, E; ERDIK, M; SESETYAN, K. Expected Earthquake Losses to Buildings in Istanbul and 

Implications for the Performance of the Turkish Catastrophe Insurance Pool. In: Geohazards. 

Engineering Conferences International. Istanbul, Turkey, 2008. Disponível em: < 

http://dc.engconfintl.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=geohazards>. Acesso: 19 jul. 

2016 

 

 

ENZ, R. The S-Curve Relation Between Per-Capita Income and Insurance Penetration. In: The 

Geneva Papers on Risk and Insurance. vl 25, n.03. 2000. Disponível em: 

<http://link.springer.com/article/10.1111/1468-0440.00072>. Acesso: 19 ago. 2016 

 

 

FARIA, Lauro Vieira de. Informação assimétrica em seguros. Caderno de Seguros, Rio de Janeiro, 

n. 183, p.50-57, 06 mar. 2015. Disponível em: <http://179.107.41.110/pdf/cad-seg-183--artigo-lauro-

faria.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2016. 

 



170 
 

 

FERNANDEZ, Rodrigo Nobre; CARRARO, André. A teoria econômica das parcerias público-

privadas: Uma análise microeconômica. In: ENCONTRO DE ECONOMIA DA REGIÃO SUL, 14., 

2011, Florianópolis. -. Florianópolis: -, 2011. v. 1, p. 1 - 15. Disponível em: < 

http://www.anpecsul2011.ufsc.br/?go=download&path=2&arquivo=4_974973041.pdf >. Acesso em: 

30 mar. 2015. 

 

 

FLORIT, Luciano F. Dilemas éticos e políticos, humanos e não humanos na gestão pública do 

desenvolvimento territorial sustentável. In: PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto 

Cioce; FERNANDES, Valdir (Ed.). Gestão de Natureza Pública e Sustentabilidade. Barueri: 

Manole, 2012. Cap. 9. p. 247-268. 

 

 

FOGLIATI, M. C.; FILIPPO, S.; GOUDARD, B. O Meio Ambiente e Sua Gestão. In: FOGLIATI, M. 

C.; FILIPPO, S.; GOUDARD, B. Avaliação de Impactos Ambientais: Aplicação aos Sistemas de 

Transporte. 1. ed. Rio De Janeiro: Interciência, 2004. Cap. 1. p. 03-12 

 

 

FREIRE, A. F. R. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e as Ações do Governo Federal 

na Gestão de Riscos de Desastres. 2014. 137 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Saúde Pública, 

ENSP, Fiocruz, Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: 

<http://bvssp.icict.fiocruz.br/lildbi/docsonline/get.php?id=4503>. Acesso em: 09 set. 2016. 

 

 

FREY, Klaus. Articulações em rede para governança ambiental urbana. In: PHILIPPI JÚNIOR, A.; 

SAMPAIO, C. A. C.; FERNANDES, V. (editores). Gestão de Natureza Pública e Sustentabilidade. 

Barueri, SP: Manole, 2012. p.147-177 (Cap. 6) 

 

 

FROOT, K. The Market for Catastrophic Risk: A Clinical Examination. Journal of Financial 

Economics, Boston, V. 60, 2001, p.529-571. Disponível em: < http://ac.els-

cdn.com/S0304405X01000526/1-s2.0-S0304405X01000526-main.pdf?_tid=2d4900ec-5438-11e6-

8c84-00000aab0f02&acdnat=1469651273_8d16fd8b3c486be68e6144e635d0c1e7>. Acesso em: 02 

mar. 2016 

 

 

GANEM, R. S. Gestão de Desastres no Brasil. Câmara dos Deputados, 2012. Disponível em: < 

http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/10496/gestao_desastres_ganem.pdf?sequence=1

>. Acesso em: 29 ago. 2016 

 

 

GHESQUIERE, F.; MAHUL, O. Sovereing Natural Disaster Insurance for Developing Countries: A 

Paradigm Shift. The World Bank, 2007. Disponível em: < 

http://documents.worldbank.org/curated/en/538391468150588169/pdf/wps4345.pdf>; Acesso em: 30 

jun. 2015 

 

 

GIARETTA, Juliana. B. Z.; FERNANDES, Valdir; PHILIPPI JR, Arlindo. O Município como Ente 

Central na Gestão Ambiental Brasileira. In: PHILIPPI JUNIOR, Arlindo; SAMPAIO, Carlos Alberto 

Cioce; FERNANDES, Valdir (Ed.). Gestão de Natureza Pública e Sustentabilidade. Barueri: 

Manole, 2012. Cap. 7. p. 179-208. 

 

 



171 
 

GODA, K.; WENZEL, F.; DANIELL, J. Insurance and Reinsurance Models for Earthquake, 24 

p., 2015. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/publication/302488717_Insurance_and_Reinsurance_Models_for_Earth

quake> Acesso em: 01 jun. 2016. 

 

GODOY, A. S. Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. RAE Revista de Administração de 

Empresas, v. 35, n. 3, p. 20-29, mai./jun. 1995. Disponível em: 

(http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n4/a08v35n4.pdf). Acesso em: 15 mar. 2015 

 

 

GOODRICK, D. Comparative Case Studies. Methodological Briefs: Impact Evaluation nº 9. 

UNICEF, Office of Research, Florence, 2014. Disponível em: < https://www.unicef-

irc.org/publications/pdf/brief_9_comparativecasestudies_eng.pdf>. Acesso em: 06 set. 2016 

 

 

GUERRA, Antônio José Teixeira; MARÇAL, Mônica dos Santos. Geomorfologia Ambiental. Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2006. 192 p. 

 

 

GIDDENS, Anthony. A Política da Mudança Climática. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 385 p. 

Tradução de: Vera Ribeiro. 

 

 

GURENKO, Eugene N. An Overview of Disaster Risk Financing Instruments in the World Bank 

Operations. Washington, D.C.: The World Bank Group, 2009. Disponível em: 

<https://www.agriskmanagementforum.org/sites/agriskmanagementforum.org/files/Documents/GFDR

R%20Overview%20of%20Disaster%20RIsk%20Financing%20Instruments%20WB.pdf>. Acesso em 

30 jul. 2016 

 

 

GURENKO, E; MAHUL, O. Turkish Catastrophe Insurance Pool: Providing Affordable 

Earthquake Risk Insurance. Disaster Risk Financing & Insurance Case Study: Global Facility for 

Disaster Reduction and Recovery. The World Bank Group, 2011. Disponível em: < 

http://www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/documents/DFI_TCIP__Jan11.pdf>. Acesso em 30 jul. 2016 

 

 

GURENKO, E. et al. Earthquake Insurance in Turkey: History of the Turkish Catastrophe 

Insurance Pool. Washington, D.C.: The World Bank, 2006. Disponível em: < 

https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/Earthquake%20Insurance%20in%20Turkey%20His

tory%20of%20the%20Turkish%20Catastrophe%20Insurance%20Pool.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2016 

 

 

HARRISON, Connor M. Princípios e Práticas de Resseguro. Rio de Janeiro: Funenseg, 2007. 412 p. 

Tradução de: Cia. do Rio Editora. 

 

 

HELENE, O. Concentração de Renda no Brasil: Educação e Desigualdade. In: Le Monde 

Diplomatique. Biblioteca Virtual. 2015. Disponível em: < 

http://www.diplomatique.org.br/acervo.php?id=3098>. Acesso em: 07 ago. 2016. 

 

 

HERZOG, C. P.; ROSA, L. Z.. Infraestrutura Verde: Sustentabilidade e resiliência para a 

paisagem urbana. Revista LABVERDE, [S.l.], n. 1, p. 92-115, set. 2010. ISSN 2179-2275. 

Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/revistalabverde/article/view/61281>. Acesso em: 20 jun. 

2016. 



172 
 

 

 

HOFMAN, D.; BRUKOFF, P. Insuring Public Finances Against Natural Disasters – A Survey of 

Options and Recent Iniciatives. In: IMF Working Paper, 06/199, 2006, International Monetary Fund. 

Disponível em: < https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp06199.pdf> Acesso em: 19 jun. 

2015 

 

 

INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL (IRB – Brasil Re). Dicionário de Seguros: vocabulário 

conceituado de seguros. 3. ed. Rio de Janeiro: Funenseg, 2011. 256 p. Revisão: Antonio Lober 

Ferreira de Souza. [et. al] 

 

 

INSURANCE INFORMATION INSTITUTE (III). Glossary, New York, EUA. Disponível em: 

<http://www.iii.org/services/glossary > Acesso em: 21 jun. 2016a 

 

 

________. International Insurance Fact Book 2016. Country Profiles. Disponível em: < 

http://www.iii.org/publications/international-insurance-fact-book-2016/country-profiles/country-

profiles>. Acesso em: 31 ago. 2016 

 

 

INTERNATIONAL RISK GOVERNANCE COUNCIL (IRGC). White Paper on Risk Governance: 

Towards an Integrative Approach. Genebra, Suíça, 2006. Disponível em: < 

http://www.irgc.org/IMG/pdf/IRGC_WP_No_1_Risk_Governance__reprinted_version_.pdf>. Acesso 

em: 24 jun. 2016 

 

 

IONETE, A. TCIP – The Turkish Consistency Lesson of Household Insurance. In: Turkey Insurance 

Profile: Market Overview FY2012-1H2013, 2013, p.37-47 Disponível em: < http://www.iuc-

group.com/iif-2014.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2016. 

 

 

KEUCHEYAN, Razmig. Quando as Finanças se Conectam com a Natureza. Le Monde 

Diplomatique Brasil, São Paulo, v. 1, n. 80, 06 mar. 2014. Mensal. Disponível em: 

<http://www.diplomatique.org.br/edicoes_anteriores_det.php?edicao=80>. Acesso em: 25 mar. 2015. 

 

 

KING, Rawle O. Earthquake Risk, Insurance and Recovery: Issues for Congress. Washington Dc: 

Congressional Research Service, 2010. 13 p. Disponível em: < 

http://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc503561/m1/1/high_res_d/R41109_2010Mar12.pdf>. 

Acesso em: 17 jul. 2016. 

 

 

________. Financing Natural Catastrophe Exposure: Issues and Options for Improving Risk 

Transfer Markets. Washington Dc: Federation Of American Scientists, 2013. 30 p. Disponível em: 

<https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R43182.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2016. 

 

 

KIRTON, MARK. Caribbean Regional Disaster Response and Management Mechanisms: 

Prospects and Challenges. London, The Brookings – London School of Economics, 2013. Disponível 

em: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Caribbean-Regional-Disaster-

Response.pdf>. Acesso em: 30 jun. 2016. 

 

 



173 
 

KOUSKY, Carolyn. Informing Climate Adaptation: A Review of the Economic Cost of Natural 

Disasters, Their Determinants, and Risk Reduction Options. Resources for the Future. Discussion 

Paper. Washington DC, EUA, DP 12-28, Jul. 2012. Disponível em: 

<http://www.rff.org/files/sharepoint/WorkImages/Download/RFF-DP-12-28.pdf> Acesso em: 30 nov. 

2015. 

 

 

KRAUS, Andrea. Desastres Naturais: impacto econômico e período de reconstrução. Porto: Vida 

Econômica, 2014, 162p. 

 

 

KREIMER, A. et al. Managing disaster risk in Mexico: market incentives for mitigation investment. 

Disaster risk management series. Washington, D.C. : The World Bank, 1999. Disponível em: 

<http://documents.worldbank.org/curated/en/211921468774667560/Managing-disaster-risk-in-

Mexico-market-incentives-for-mitigation-investment>. Acesso em 30 jul. 2016 

 

 

KRON, Wolfgang. Natural catastrophe or man-made disaster? Topics On Line. Munich Re. Munique, 

Alemanha. 19 jul. 2016. Disponível em: <https://www.munichre.com/en/reinsurance/magazine/topics-

online/2016/07/man-made-disaster/index.html?QUERYSTRING=catastrophe>. Acesso em: 21 jul. 

2016. 

 

 

LANCNER, G. et al. The Evolution of Natural Catastrophe Coverage in Europe and France. In: 

FERMA Risk Management Seminar, 2012, Versalhes, França. Disponível em: < 

http://www.ferma.eu/app/uploads/2012/11/pre-seminar-debate-the-evolution-of-natural-catastrophe-

coverage-in-europe-and-france.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2016. 

 

 

LEMOS, G. B. de. Precificação de derivativos climáticos no Brasil: uma abordagem estatística 

alternativa e construção de um algoritmo em R. 2014. Dissertação (Mestrado em Estatística e 

Experimentação Agronômica) - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São 

Paulo, Piracicaba, 2014. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11134/tde-

07042014-172230/publico/Gabriel_Bruno_de_Lemos_versao_revisada.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2016 

 

 

LEONARD, H. L., HOWITT, A. M. Advance recovery and the development of resilient organisations 

and societies. In: Integrative Risk Management: Advanced Disaster Recovery. Risk Dialogue Series. 

2010, Swiss Re Centre for Global Dialogue. Ruschlikon, Suíça. Disponível em: 

<http://media.cgd.swissre.com/documents/Risk_Dialogue_Series_IRM_Jun2010.pdf>. Acesso em: 24 

jun. 2016  

 

 

LICCO, Eduardo Antonio. Vulnerabilidade social e desastres naturais: uma análise preliminar sobre 

Petrópolis, Rio de Janeiro. Interfacehs: Revista de Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade, São 

Paulo, v. 8, n. 1, p.25-41, 08 maio 2013. Semestral. Disponível em: 

<http://www3.sp.senac.br/hotsites/blogs/InterfacEHS/wp-content/uploads/2013/07/2_DOSSIE_vol-

8n1.pdf>. Acesso em: 24 jun. 2015. 

 

 

LINNEROOTH-BAYER, J.; MECHLER R. Disaster Safety Nets for Developing Countries: 

Extending public-private partnerships. Austria: Environmental Hazards, 7, 2007, p.54-61. Disponível 

em: < http://ac.els-cdn.com/S1747789107000051/1-s2.0-S1747789107000051-

main.pdf?_tid=6d33c8ce-7aa1-11e6-ac51-

00000aab0f6b&acdnat=1473874622_1d1a7d2bd4a8f33bef3a1c859dd95ce1>. Acesso em 30 jul. 2016 



174 
 

 

 

LITTLE, L. Richard et al. Funding climate adaptation strategies with climate derivatives. Climate 

Risk Management. Canberra, Australia, p. 9-15. 11 abr. 2015. Disponível em: <http://ac.els-

cdn.com/S221209631500011X/1-s2.0-S221209631500011X-main.pdf?_tid=b1acd9d2-36e0-11e6-

bd56-00000aacb35d&acdnat=1466425116_d0d84244804624d0d27b192e2649019c>. Acesso em: 15 

out. 2015. 

 

 

LLOYD’S. Lloyd’s City Risk Index 2015-2025. 2015. Disponível em: 

<http://www.lloyds.com/cityriskindex/> Acesso em: 19 jun. 2015 

 

 

LUSTOSA, M. C. J.; CÁNEPA, E. M; YOUNG, C. E. F. Política Ambiental. In: MAY, Peter H. 

(Org.). Economia do Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Cap. 7. p. 215-234. 

 

 

MARCELLIS-WARIN, N.; MICHEL-KERJAN, E. The Public-Private Sector Risk-Sharing in the 

French Insurance “Cat. Nat. System”. Montreal, Canadá.: Centre Interuniversitaire de Recherche en 

Analyse des Organisations, 2001. Disponível em: < http://www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2001s-

60.pdf>. Acesso em 30 jul. 2016 

 

 

MARIN, E. R. Ambiente Econômico do Seguro e Resseguro. Rio de Janeiro: Funenseg, 2016. 248 

p. 

 

 

MECHLER, Reinhard. Natural Disaster Risk Management and Financing Disaster Losses in 

Developing Coutries, Karlsruhe, Alemanha, Tese PhD, 2003. Disponível em: < 

http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/documents/1354 >. Acesso em: 19 abr. 2016. 

 

MELLO, Olga de. Tarde Demais? Clima global a um passo do caos. Caderno de Seguros, Rio de 

Janeiro, n. 186, p.50-57, 21 jan. 2016. Disponível em: < 

http://cadernosdeseguro.funenseg.org.br/pdf/cadernos186entrevista.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2016. 

 

 

MICHEL-KERJAN, E. Insurance Against Natural Disasters: Do the French Have the Answer? 

Strengths and Limitations. Paris, França. 2001. Disponível em: < 

http://www.ibrarian.net/navon/paper/INSURANCE_AGAINST_NATURAL_DISASTERS__DO_TH

E_FRENC.pdf?paperid=1060176>. Acesso em 30 ago. 2016 

 

 

MILLS, Evan. A Global Review of Insurance Industry Responses to Climate Change. In: The 

Geneva Papers. Berkeley, Estados Unidos, 2009, n. 34, p. 323-359. Disponível em: < 

http://evanmills.lbl.gov/pubs/pdf/gpp200914a.pdf >. Acesso: 19 mar. 2016 

 

 

MINERVINO, A. C., DUARTE, E. C. Danos materiais causados à Saúde Pública e à Sociedade 

Decorrentes de Inundações e Enxurradas no Brasil, 2010-2014: dados originados dos sistemas de 

informação global e nacional. 2015. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/csc/v21n3/1413-8123-

csc-21-03-0685.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2016 

 

 

MORGAN, M., BUNTING, C., FLORIN, M. The International Risk Governance Council’s Risk 

Governance Framework: appropriate governance for ignored and emerging global risk. In: Integrative 



175 
 

Risk Management: Advanced Disaster Recovery. Risk Dialogue Series. 2010, Swiss Re Centre for 

Global Dialogue. Ruschlikon, Suíça. Disponível em: 

<http://media.cgd.swissre.com/documents/Risk_Dialogue_Series_IRM_Jun2010.pdf>. Acesso em: 24 

jun. 2016 

 

 

MORRIS, S.; SHIN, H.. Social Value of Public Information. The American Economic Review, 

92(5), 1521-1534, 2002. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/3083261>. Acesso em: 25 mar. 

2016 

 

 

MUELLER, A. O Brasil na Armadilha da Renda Média. Mises Brasil. 2016. Disponível em:< 
http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1765>. Acesso em: 30 set. 2016 

 

 

MUSHKATEL, A., WESCHLER, L. Emergency Management and the Intergovernmental System. 

Public Administration Review, 45, 49-56, 1985. Disponível em: < 

http://www.jstor.org/stable/pdf/3134997.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2016 

 

 

NAVARRO-MARTIN, M.; BENNETT, M. Facilitating Catastrophe Risk Transfer. Case Study. 

The World Bank Treasury, 2015. Disponível em: < 

http://treasury.worldbank.org/bdm/pdf/Case_Study/CCRIF_CatBond_2015.pdf>. Acesso em: 25 jul. 

2016 

 

 

NOGUEIRA, F. G. Avaliação do Grau de Adoção de Fatores de Sustentabilidade na Gestão de 

Risco, Operações, Relação com Terceiros e Investimentos pela Indústria de Seguros Brasileira, 

com Detalhamento de Questões Relacionadas às Mudanças Climáticas Globais. Instituto Alberto 

Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia – COPPE. Relatório de Pesquisa. Rio de 

Janeiro, nov. 2014. Disponível em: < 

http://www.cnseg.org.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8AA88A4BCB46BC014BE0BC

E68A4FAE>. Acesso em: 02 set. 2016. 

 

 

NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Regulação Econômica e a Proteção do Meio Ambiente. In: 

SCHAPIRO, Mario Gomes (Coord.). Direito Econômico Regulatório. São Paulo: Saraiva, 2010. 

Cap. 10. p. 365-389. 

 

 

OLIVEIRA, H. M. G. de. A natureza do furo de reportagem: da perspectiva histórica para uma 

construção teórica. In: Comunicação & Informação, Goiânia, V. 17, n. 1, p.05-20, jul/dez. 2014. 

Disponível em: <http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-

historiado-jornalismo/a-natureza-do-furo-de reportagem-da-perspectiva-historica-para-umaconstrucao-

teorica>. Acesso em: 20 mar. 2016. 

 

 

PAUDEL, Y. A Comparative Study of Public-Private Catastrophe Insurance System: Lessons from 

Current Practices. In: The Geneva Papers. 2012, 37 (p.257-285). Disponível em: 

<http://sa.indiaenvironmentportal.org.in/files/Timeforclimatejusticeinsurance.pdf>. Acesso em: 14 

abr. 2016. 

 

 

PHILLIPS, L. Cat Bonds: Cashing in on catastrophe. In: Road to Paris. 2014. Disponível em: < 

http://roadtoparis.info/2014/11/18/cat-bonds-cashing-catastrophe/>. Acesso em: 14 abr. 2016. 



176 
 

 

 

PIERRO, R. Does Disaster Insurance Have a Role in Climate Change Adaptation? In: Time for 

Climate Justice. 2010. Disponível em: 

<http://sa.indiaenvironmentportal.org.in/files/Timeforclimatejusticeinsurance.pdf>. Acesso em: 14 

abr. 2016. 

 

 

POLLNER, John D. Managing Catastrophic Disaster Risks Using Alternative Risk Financing and 

Pooled Insurance Structures. World Bank Technical Paper No. 495. The World Bank, Washington, 

D.C., 2001, 126 p., Disponível em:< 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/13961/multi0page.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 21 mai. 2016. 

 

 

REED, M. S. Stakeholder Participation for Environmental Management: a literature review. In: 

Biological Conservation. Leeds, V. 141, n. 10, p.2417-2431, 2008. Disponível em: <http://ac.els-

cdn.com/S0006320708002693/1-s2.0-S0006320708002693-main.pdf?_tid=6e8759f6-8fe2-11e6-8547-

00000aab0f01&acdnat=1476211516_0fbb1ea08202414201151e5934022e7c>. Acesso em: 26 abr. 

2016.  

 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SHCP). Reglas de Operación del Fondo 

de Desastres Naturales, Gobierno de Mexico 2004. Disponível em: < 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23759/Reglas_de_Operaci_n_del_Fondo_de_Desastr

es_Naturales__FONDEN__22_de_Octubre_de_2004.pdf>. Acesso em: 28 jul. 2016. 

  

 

______. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, Gobierno de Mexico 2015. 

Disponível em: < 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/antPPEF2015/docs/23/r23_ep.pdf>. Acesso em: 

28 jul. 2016.  

 

 

SEIFERT, D. L.; LINDBERG, D. L. Managing Climate Change Risk: Insurers Can Lead the Way. In: 

Risk, Hazards & Crisis in Public Policy. Illinois, V. 3, n. 2, p.01-16, 2012. Disponível em: 

<http://business.illinoisstate.edu/katie/downloads/SeifertLindbergClimateChangeArticle.pdf>. Acesso 

em: 28 abr. 2016.  

 

 

SEON-KYOUNG, A.; GOWER, K. K. How do the news media frame crisis? A content analysis of 

crisis news coverage. Public Relations Review, Tuscaloosa, V. 35, n. 2, p. 107-112, Jun. 2009. 

Disponível em: < http://ac.els-cdn.com/S0363811109000113/1-s2.0-S0363811109000113-

main.pdf?_tid=e93b7942-5410-11e6-9297-

00000aacb35d&acdnat=1469634409_bc888c3fe88e2008a1b20052cab02047> Acesso em: 23 mai. 

2016. 

 

 

SINGH, Raj. Preface. In: Integrative Risk Management: Advanced Disaster Recovery. Risk 

Dialogue Series. 2010, Swiss Re Centre for Global Dialogue. Ruschlikon, Suíça. Disponível em: 

<http://media.cgd.swissre.com/documents/Risk_Dialogue_Series_IRM_Jun2010.pdf>. Acesso em: 24 

jun. 2016 – verificar se a referência está correta 

 

 



177 
 

SLOVIC, Paul and WEBER, Elke U., Perception of Risk Posed by Extreme Events. In: Risk 

Management Strategies in an Uncertain World, 2002, Palisades, New York. Disponível em:< 

http://ssrn.com/abstract=2293086>. Acesso em: 21 mar. 2016. 

 

 

SUGARMAN, Stephen. Roles of Government in Compensating Disaster Victims. In: Issues in Legal 

Scholarship, 2006, Berkeley, Califórnia. Disponível em:< 

https://works.bepress.com/stephen_sugarman/27/>. Acesso em: 13 abr. 2016. 

 

 

STANDARD & POOR’S RATING SERVICES (S&P).  Metodologia de Ratings Soberanos. 

McGraw Hill Financial, 2015. Disponível em: <http 

http://www.standardandpoors.com/pt_LA/delegate/getPDF?articleId=1494261&type=COMMENTS&

subType=CRITERIA>. Acesso em: 15 mai. 2016 

 

STERN, Nicholas. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. Disponível em: 

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/destaques/sternreview_report_complete.pdf>. 

Acesso em: 23 mar. 2016 

 

 

STIGLITZ, J. E. Information and the Change in the Paradigm in Economics. American Economic 

Review, Vol.92, N. 3, p. 460–501, 2002. Disponível em: 

<http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/17485/mod_resource/content/1/CHY%20-

%20Stiglitz%20-%20Aula%205.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2015 

 

 

SWISS RE LATIN AMERICA. Seguro de Inundação: uso de novas ferramentas e maior diálogo 

com o governo são condições para criar mercado eficiente. 2014. Disponível em: < 

http://www.swissre.com/latin_america/seguro_inundacao_novas_ferramentas_maior_dialogo.html>. 

Acesso em: 25 ago. 2016 

 

 

THE CARIBBEAN CATASTROPHE RISK INSURANCE FACILITY (CCRIF). Strategic 

Objectives. Disponível em: http://www.ccrif.org/content/aboutus/strategic-objectives Acesso em: 

24/05/2015 

 

 

THE CARIBBEAN CATASTROPHE RISK INSURANCE FACILITY (CCRIF SPC). 

Understanding CCRIF: A Collection of Questions and Answers. 2016. Disponível em: < 

http://www.ccrif.org/sites/default/files/publications/Understanding_CCRIF_February_2016.pdf>. 

Acesso em: 24 mai. 2016 

 

 

_____.Annual Report 2014-2015. 2015a. Disponível em: < 

http://www.ccrif.org/sites/default/files/publications/CCRIFSPC_Annual_Report_2014_2015.pdf>. 

Acesso em: 24 mai. 2016 

 

 

_____.Strategic Plan 2015-2018. 2015b. Disponível em: < 

http://www.ccrif.org/sites/default/files/publications/CCRIF_Strategic_Plan_2015_2018.pdf>. Acesso 

em: 24 mai. 2016 

 

 



178 
 

THE ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 

Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México. In: OECD 

Publishing, Paris, 242 p., 2013. Disponível em: <http://www.keepeek.com/Digital-Asset-

Management/oecd/governance/estudio-de-la-ocde-sobre-el-sistema-nacional-de-proteccion-civil-en-

mexico_9789264200210-es#.V75H_igrKhc>. Acesso em: 28 jul. 2016 

 

 

______. Brazil: Implementing the National Strategy. In: Advancing National Strategies for 

Financial Education. 2013b. Cap. 4. p. 65-92. Disponível em: < 

http://www.oecd.org/finance/financial-education/G20_OECD_NSFinancialEducation.pdf>. Acesso 

em: 18 ago. 2016 

 

 

_____.Better Life Index. México. 2016a. Disponível em: < 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/mexico-pt/>. Acesso em: 02 ago. 2016 

 

 

_____.Better Life Index. França. 2016b. Disponível em: < 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/france-pt/>. Acesso em: 02 ago. 2016 

 

 

_____.Better Life Index. Brasil. 2016c. Disponível em: < 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/brazil-pt/>. Acesso em: 02 ago. 2016 

 

 

THE WORLD BANK. Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. Lidando com Perdas: 

Opções de Proteção Financeira Contra Desastres no Brasil. 2014. Disponível em:< 

https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8# > Acesso 

em: 01 ago. 2016 

 

 

_____.The International Bank for Reconstruction and Development. The Caribbean Catastrophe 

Risk Insurance Facility: Providing Immediate Funding After Natural Disasters. In: Operational 

Innovations in Latin America and The Caribbean. Vol. 2, nº 1, 15p., 2008. Disponível em:< 

http://documents.worldbank.org/curated/en/662481468045833433/pdf/446950NWP0ONS41Box0327

407B01PUBLIC1.pdf> Acesso em: 23 jul. 2016 

 

 

______.The International Bank for Reconstruction and Development. Mexico’s Natural Disaster 

Fund – A Review. 2012a. Disponível em:< 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=

0ahUKEwi8toSyzKPOAhXCI5AKHW71BZ4QFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.gfdrr.org%2

Fsites%2Fgfdrr%2Ffiles%2Fpublication%2FFONDEN_paper_M4.pdf&usg=AFQjCNFMuaxTVAfD

_9awZn7NUevuIw0Cxw&sig2=sGnTXtAx6s_GyRscRvH0xA&bvm=bv.128617741,d.Y2I> Acesso 

em: 23 mai. 2016 

 

 

______.The International Bank for Reconstruction and Development. Improving the Assessment of 

Disaster Risks to Strengthen Financial Resilience. 2012b. Disponível em:< 

https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Improving%20the%20Assessment%20of%20Disa

ster%20Risks%20to%20Strengthen%20Financial%20Resilience.pdf> Acesso em: 01 ago. 2016 

 

 

______.World Bank Country and Lending Groups. 2016. Disponível em: < 

http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/OGHIST.xls> Acesso em: 01 ago. 2016 



179 
 

 

 

TOPETE, R. H. The Mexican Disaster Risk Financing Strategy. Secretaría de Gobernación, 

México. 2012. Disponível em:< 

https://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/loss_and_damage/application/pdf/rub

em_hofliger_fonden.pdf> Acesso em: 31 jul. 2016  

 

TURKISH NATURAL CATASTROPHE INSURANCE POOL (TCIP). Policy Generation. 2016a. 

Disponível em:< http://www.tcip.gov.tr/zorunlu-deprem-sigortasi-istatistikler.html> Acesso em: 23 

jul. 2016 

 

 

______.Loss Payments. 2016b. Disponível em:< http://www.tcip.gov.tr/zorunlu-deprem-sigortasi-

istatistikler-3.html> Acesso em: 23 jul. 2016 

 

______.Board of Directors. 2016c. Disponível em:< http://www.tcip.gov.tr/hakkinda-yonetim-

kurulu.html> Acesso em: 23 jul. 2016 

 

 

UNITED NATIONS. International Strategy for Disaster Reduction. Hyogo Framework for Action 

2005-2015: building the resilience of Nations and Communities to Disasters. In: The World 

Conference on Disaster Reduction, 2005, Kobe. Disponível em: 

<http://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-

english.pdf> Acesso em: 19 jun. 2015 

 

 

UNITED NATIONS. The United Nation Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR). UN 

Resolution A/56/195. Implementation of the International Strategy for Disaster Reduction, 2001, 

Geneva. Disponível em: < http://www.unisdr.org/files/resolutions/N0136800.pdf> Acesso em: 27 ago. 

2015 

 

_______.Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. In: Third UN World 

Conference on Disaster Reduction, 2015, Sendai City. Disponível em: 

<http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf> Acesso em: 30 mai. 2016 

 

 

_______.Terminology on Disaster Risk Reduction, Genebra, Suíça. Disponível em: 

<https://www.unisdr.org/we/inform/terminology#letter-h> Acesso em: 21 jun. 2016 

 

 

UNITED NATIONS. United Nations Development Programme (UNDP). Mexico: Country Case 

Study – How Law and Regulation Support Disaster Risk Reduction. In: IFRC-UNDP Series on Legal 

Frameworks in Support of Disaster Risk Reduction, 2014. Disponível 

em:<http://www.undp.org/content/dam/undp/library/crisis%20prevention/disaster/MEXICO%20COU

NTRY%20CASE%20STUDY%20REPORT%20How%20Law%20and%20Regulation%20Supports%

20DRR.pdf?download> Acesso em: 30 mai. 2016 

 

_______.Human Development Report, 2015. Disponível em: < 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf> Acesso em: 30 set. 2016 

 

 

UNITED NATIONS. United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI). 

Princípios para a Sustentabilidade em Seguros, 2012. Disponível em: < 

http://www.unepfi.org/psi/wp-content/uploads/2012/05/PSI-document_Portuguese.pdf> Acesso em: 

30 ago. 2016 



180 
 

 

 

VERGARA, S. C. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 11.ed São Paulo: Atlas, 

2009 

 

 

VEYRET, Yvette. Introdução. In: VEYRET, Yvette (Org.). Os riscos: o homem como agressor e 

vítima do meio ambiente. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2015a. p. 11-21. Tradução de: Dilson Ferreira da 

Cruz. 

 

 

VEYRET, Yvette et al. La gestion des risques naturels en France, São Paulo, Instituto de Estudos 

Avançados da Universidade de São Paulo, 2015b. (comunicação oral). Disponível em: < 

http://www.iea.usp.br/midiateca/video/videos-2015/la-gestion-des-risques-naturels-en-france>. Acesso 

em: 25 mai. 2016 

 

 

VEYRET, Yvette; RICHEMOND, Nancy Meschinet de. Definições e vulnerabilidades do risco. In: 

VEYRET, Yvette (Org.). Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. 2. ed. São 

Paulo: Contexto, 2015a. p. 25-47. Tradução de: Dilson Ferreira da Cruz. 

 

 

_______. Os riscos naturais na Europa: a diversidade de respostas. In: VEYRET, Yvette (Org.). Os 

riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2015c. p. 187-

200. Tradução de: Dilson Ferreira da Cruz. 

 

_______.Os riscos naturais na França. In: VEYRET, Yvette (Org.). Os riscos: o homem como 

agressor e vítima do meio ambiente. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2015b. p. 151-166. Tradução de: 

Dilson Ferreira da Cruz. 

 

 

VIDAL, J. P. Metodologia Comparativa e Estudo de Caso. In: Papers do NAEA. Belém, 2013. 

Disponível em: < 

http://www.naea.ufpa.br/naea/novosite/index.php?action=Publicacao.arquivo&id=228>. Acesso em: 

29 jun. 2016. 

 

 

WANG, Z.; LIN, T.; WALKER, G. Earthquake Risk and Earthquake Catastrophe Insurance for 

the People’s Republic of China. In: ADB Sustainable Development Working Paper Series. Asian 

Development Bank, 2009. Disponível em: < 

http://www.adb.org/sites/default/files/publication/28481/adb-wp07-earthquake-risk-catastrophe-

insurance.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2016. 

 

 

WARNER, K. et al. Insurance Solutions in the Context of Climate Change-Related Loss and Damage. 

Munich Climate Insurance Initiative. UNU-EHS Publications Series: Policy Brief nº 06. Bonn, 

Alemanha. 2012. Disponível em: < http://www.climate-

insurance.org/fileadmin/mcii/documents/20121112_MCII_PolicyBrief_2012_screen.pdf>. Acesso em 

30 ago. 2016 

 

 

WEYMANN, Martin. Natural Disaster Risk Management. In: Seminário ASSAL, 2015, Santiago, 

Chile. Disponível em: < 

http://www.assalweb.org/assal_nueva/documentos/upload/7.3_M.Weymann.pdf >. Acesso em: 29 abr. 

2016. 



181 
 

 

 

______.Addressing the Principles for Susteinable Insurance (PSI). In: XVII ASAMBLEA 

ANUAL DE ASSAL, 2016, Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www.assalweb.org/seminario.php?evento=1000029>. Acesso em: 30 abr. 2016. 

 

 

WIRTZ, Angelika. Natural Disasters and The Insurance Industry. In: GUHA-SAPIR, Debarati; 

SANTOS, Indhira; BORDE, Alexandre (Ed.). The Economic Impacts of Natural Disasters. Nova 

Iorque. Estados Unidos da América: Oxford University Press, 2013. Cap. 6. p. 127-144. 

 

 

YAZICI, S. The Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP) and Compulsory Earthquake Insurance 

Scheme. In: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Catastrophic 

Risks and Insurance. Policies Issues in Insurance, nº 08, 2005. Cap. 19. p. 349-363. 

 

 

_______.‘Earthquake risk’ for sale in global markets. In: Hürriyet Daily News. 2013. Disponível 

em: < http://www.hurriyetdailynews.com/earthquake-risk-for-sale-in-global-

markets.aspx?pageID=238&nID=46326&NewsCatID=346>. Acesso em: 29 jun. 2016. 

 

 

YOUNG, C. E. F.; AGUIAR, C.; SOUZA, E. Valorando Tempestades: Custo econômico dos 

eventos climáticos extremos no Brasil nos anos de 2002-2012. Sâo Paulo: Observatório do Clima, 

2015. Disponível em: <http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-

content/uploads/2016/02/ValorandoTempestades-Vfinal.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2016. 

 


