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SOLUÇÕES DE RISCO PANDÊMICO

1Diante da pior contração 
econômica em 100 anos 
na América Latina, a 
Marsh & McLennan 
promove o diálogo entre o 
setor público e privado 
para desenvolver soluções 
de proteção frente ao risco 
pandêmico, capazes de 
acelerar a recuperação 
econômica e construir 
negócios e sociedades 
mais resilientes. 
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Construindo pontes

Situação atual1
A pandemia de COVID-19 continua afetando a todos no 
mundo. E embora a pandemia seja acima de tudo uma 
tragédia humana, seu impacto colocou as economias 
mundiais, especialmente a América Latina e o Caribe em 
prova. Portanto, um dos principais desafios a nível global 
hoje é desenvolver soluções de proteção que respondam às 
necessidades urgentes de empresas, investidores, 
trabalhadores, organizações governamentais e não 
governamentais.

A Marsh & McLennan, empresa global de riscos, estratégia 
e capital humano, já está trabalhando com governos e o 
setor empresarial em mais de 40 países para projetar 
soluções que ajudem a mitigar o risco de pandemia e 
acelerar a recuperação econômica e social. 

No Brasil, a Marsh & McLennan ofereceu seu apoio às 
autoridades competentes para abrir o diálogo com o setor 
privado, com o objetivo principal de desenvolver soluções 
de risco pandêmico. "Soluções específicas para nossa 
realidade local que possam mitigar enormes perdas, 
proporcionar maior segurança de proteção para ativação 
econômica sustentável e criar sociedades mais resilientes”, 
declarou Eugenio Paschoal, Presidente & CEO da Marsh 
Brasil e Chairman da Marsh & McLennan no Brasil.

“O pequeno comércio, a grande indústria, 
os governos, as pessoas... nenhum de nós 
pode lidar com esta ou com futuras 
pandemias sozinhos. É por isso que a 
colaboração é mais necessária do 
que nunca”. 
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. 

Eugenio Paschoal,
Presidente & CEO da Marsh Brasil e Chairman da Marsh & McLennan no Brasil

“Os últimos meses mostraram que 
as soluções tradicionais de seguros 
e transferência de risco não 
podem fornecer a proteção 
necessária contra os imensos 
custos econômicos da Covid19. 

Estamos convencidos de que uma 
distribuição de risco adequada 
entre segurados, seguradoras, 
resseguradoras e governos é a 
melhor resposta à atual falta de 
cobertura."
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Los enormes 
costos
de la pandemia y los actuales 
modelos de mitigación de 
riesgos, hacen inviable que el 
mercado asegurador pueda 
proporcionar la protección que 
negocios y personas necesitan.

Marsh & McLennan
 promueve 
el diálogo entre el sector público 
y el privado para el desarrollo de 
soluciones de transferencia y 
mitigación del riesgo pandémico.

En Latinoamérica
la pandemia reducirá 10% PIB, 
aboca al cierre a 3 millones de 
micro, pequeñas y medianas 
empresas, y aumentará en un 
35% la población en situación de 
pobreza. 

IMPACTO POR COVID-19 EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

 2para gerar confiança e incentivar a recuperação 

Legisladores no mundo todo já estão considerando diferentes soluções em forma de 
"pools" de risco público-privados, capazes de fortalecer a resiliência nacional e 
organizacional, e oferecer a confiança que se necessita para reativar a economia.

O objetivo em todas as propostas existentes e em andamento são as mesmas: reunir 
todos os stakeholders e criar os incentivos econômicos certos para os mercados 
segurador / ressegurador, segurados e governos, para que o seguro possa cumprir 
seu papel de mitigar riscos e impulsionar o crescimento social e econômico.

A magnitude das perdas causadas pela Covid-19 é preocupante para a indústria 
seguradora/resseguradora, o que significa que o capital de seguros e resseguros 
provavelmente será limitado no início. No entanto, a experiência em seguros e 
resseguros na transferência, prevenção e mitigação de risco ajudarão nesta 
reativação, bem como a participação da indústria em parcerias público-privadas de 
risco compartilhado será a chave para garantir que temos soluções resistentes a 
longo prazo para risco de pandemia no futuro.

PÚBLICOPRIVADO
 

ESPAÇO DE OPÇÃO RELEVANTE PARA GERENCIAR O RISCO PANDÊMICO
Dada sua natureza global, é pouco provável que as pandemias ofereçam às (re)seguradoras 
algum tipo de diversificação. Esperamos que alguma forma de apoio público seja requerido para 
habilitar um Mercado de (re)seguros.

1. O governo pode sempre escolher por fornecer à entidade em extremas circunstâncias, porém, sem qualquer compromisso fixo ou definido.

• Se estabeleceria uma entidade 
conjunta de seguradoras onde se 
possa agrupar o risco e 
compartilhar o conhecimento.

• Poderia ser voluntário ou 
legalmente obrigatório / 
compulsório.

• Financiamento principalmente 
proporcionado pelo setor privado 
e financiamento governamental 
limitado (se houver) inicialmente e 
tipicamente sem reserva 
comprometida*.

• Se cria uma entidade de resseguros 
conjunta que se financia com os prêmios 
pagos pelas seguradoras por reassegurar 
o risco (custos de funcionamiento e em 
parte também o acúmulo da reserva).

• O governo fornece respaldo explícito à 
reserva (limitada ou ilimitada) e poderia 
também financiar a construção inicial.

• A participação pode ser voluntária ou 
legalmente mandatória / compulsória.

• Uma configuração pura de governo, 
sem nenhuma participação privada 
direta (além de alinhar a cobertura).

• Se estabeleceria um fundo com uma 
reserve, construída ao longo do tempo, 
que possa ser utilizada para pagar 
sinistros no caso de uma pandemia.

• Os sinistros do fundo devem estar 
destinados a cobrir eventos de riscos 
que não podem ser cobertos pelas 
ofertas de seguro existentes.

.
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Soluções de fundos

Modelos de pools de 
resseguros semi-privados

Modelos de resseguros de Parceria 
público-privada (PPP)

Fundos públicos de riscos 
não- seguráveis

https://coronavirus.marsh.com/mx/es/insights/research-and-briefings/national-resilience-report.html
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Desde março de 2020, a 
Marsh & McLennan está 
promovendo o diálogo 
entre membros do setor 
público e privado em 
mais de 40 países.

• O Congresso dos EUA admitiu para processamento o 
HR7011 “The Pandemic Risk Insurance Act” (PRIA).

• No Reino Unido, já estão em andamento grupos de 
discussão da indústria para a criação do 
“UK Pandemic Re”.

• Na Europa, a MMC está trabalhando com a 
Autoridade Comunitária de Seguros e Pensões 
(EIOPA), em colaboração com as associações 
europeias de Gerentes de Riscos. Neste sentido, a 
EIOPA publicou no dia 27 de julho o documento 
Soluções de Resiliência Compartilhada, 
estabelecendo considerações fundamentais para os 
membros da UE em busca de soluções de PPP’s.  

•Na França, o governo criou um grupo de trabalho em 
conjunto com re/seguradoras, corretores e gestores 
de risco para buscar uma solução para o problema da 
falta de proteção.

• A OCDE (Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) está também 
colaborando com a MMC para o 
desenvolvimento de soluções de PPPs.
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Legisladores no mundo todo já estão considerando 
diferentes soluções em forma de "pools" de risco 
público-privados, capazes de fortalecer a resiliência 
nacional e organizacional, e oferecer a confiança que 
se necessita para reativar a economia. 

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6983?s=1&r=1

https://www.insurancejournal.com/news/international/2020/06/01/570602.htm

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/shared-resilience-issues-paper-27july2020_0.pdf

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/responding-to-the-covid-19-and-pandemic-protection-gap-in-insurance-35e74736/



Soluções similares de colaboração público-privada 
para mitigar grandes riscos existem há muitos anos, e 
provaram ser verdadeiramente eficazes para riscos de 
impacto catastrófico em nossas sociedades e 
economias, como terremotos, inundações, furacões e 
terrorismo, entre outros. Todas essas soluções de 
mitigação facilitam:

Experiências
 de êxito
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A Marsh & McLennan

TRIA
Terrorism Risk 
Insurance Act

FEMA
Federal Emerfency 

Management Agency

CEA
California Earthquake 

Authority

Estados Unidos 
de América

México Aliança 
do Pacífico

Fonden

NFIP
National Flood 

Insurance Program 

CWF
California 

Wildfire Fund

Aliança 
do Pacífico 

Fonden y 
Banco Mundial

SOLUÇÕES DE RISCO PANDÊMICO
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• Acesso a capital e coberturas de seguro para empresas e indivíduos.
• Acesso das seguradoras a novos esquemas de resseguro.
• Retorno de investimento, trazendo maior confiança para o mercado 

de capitais.
• Implementação de melhores medidas de prevenção e de 

compreensão / modelagem de risco.
• Respaldo das perdas (mais ou menos limitadas) pelos governos.

esteve extremamente envolvida 
nas iniciativas público-privada 
lançadas globalmente.

Solução contra o
Terrorismo e

desastres naturais

Solução contra
terremotos

Solução contra 
Terrorismo

Solução contra
inundações

Solução contra
incêndios

Fundo para
Desastres Naturais

Solução contra
catástrofes naturais

Solução contra
terremotos e riscos

hidrometeorológicos
Solução contra

catástrofes
naturais

https://coronavirus.marsh.com/us/en/insights/research-and-briefings/pandemic-risk-protection.html

https://coronavirus.marsh.com/us/en/insights/research-and-briefings/pandemic-risk-protection.html
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PEF 
Pandemic Emergency Financing Facility 

Pool Re

Germany’s 
Extremus

Flood Re

GAREAT
Gestion de l'Assurance et de la 

Réassurance des risques 
Attentats et actes de Terrorisme

TCIP 
Turkish Catastrophe 

Insurance Pool

SEADRIF
Southeast Asia Disaster Risk 

Insurance Facility

Reino Unido França Alemanha Índia AustráliaTurquíaHolanda Ásia Banco Mundial

ARPC
Australian 

Reinsurance Pool 
Corporation 

NFIP
Nederlandse 

Herverzekeringsmaatschappij 
voor Terrorismeschaden 

CCR Cat Nat

IMTRIP
Indian Market Terrorism Risk 

Insurance Pool

Solução contra
catástrofes naturais

Solução contra 
Terrorismo

Solução contra
inundações

Solução contra 
Terrorismo

Solução contra 
Terrorismo

Solução contra 
Terrorismo

Solução contra
catástrofes

naturais

Solução contra
catástrofes

naturais

Solução contra 
Terrorismo

Solução contra 
Terrorismo

Em 2017, a Marsh & McLennan ajudou o Banco Mundial a 
estruturar o primeiro Bônus de Risco de Pandemia que se 
colocou nos mercados financeiros. 

O objetivo do PEF é  aportar fundos de forma rápida aos 
países e organismos de emergência para ajudar a cobrir as 
necessidades mais urgentes em resposta à doença.



Eugenio Paschoal, 
Presidente & CEO da Marsh Brasil e Chairman da Marsh & McLennan no Brasil

4
De acordo com a CEPAL (Comissão Econômico para a América 
Latina e Caribe), "a região vai ter a pior contração económica dos 
últimos 100 anos”, e segundo o Fundo Monetário Internacional 
“Latinoamérica experimentará una contracción en 2020 
equivalente a lo sucedido tras el crack del 29”. O impacto, 
segundo dados da CEPAL, inclui:

• +10% de queda do PIB, alcançando aos níveis de 2010.

•Aumento de +10% no desemprego, até alcançarmos +41 
millones de personas.

•Aumento de 35% da população em situação de pobreza (230 
milhões de pessoas).

•Quase 3 mihões de micro, pequeñas e medias empresas 
desaparecerão.

Segundo o estudo, Impacto da COVID-19 por industria na 
América Latina e Caribe (Marsh), mais de 50% das empresas 
preveem uma redução de receita de 15% a 25%.
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Em busca 
de soluções 
frente à 
incerteza e 
a recessão 

"Uma das principais lições do coronavírus é que certos riscos, como 
pandemias, ataques cibernéticos em massa ou terrorismo, são muito 
grandes para o governo ou o setor privado lidarem sozinhos, e muito 

importantes para ignorar.”

Solução contra
catástrofes naturais

https://coronavirus.marsh.com/mx/es/insights/research-and-briefings/the-economic-impact-of-covid-on-industries-in-latin-america.html
https://coronavirus.marsh.com/mx/es/insights/research-and-briefings/the-economic-impact-of-covid-on-industries-in-latin-america.html



Um século de pandemias4 1918
Gripe 
espanhola

 20 a 100 m*
 de mortes

Queda do PIB 
11%    EUA
17%    Reino Unido
15%    Canadá
3%       Austrália

1957
Gripe 
asiática

700.000 y 1,5 m*
de mortes

Queda do PIB  
3% EUA
        Reino Unido
        Canadá
        Japão

1968
Gripe de 
Hong Kong

1,2 m*
de infectados

2.300 a 2.600 m*

1982
HIV

+ 70 m*
de infecções 

36,7 m*
de mortes

Queda anual do PIB

2 a 4% 

2001
SARS 

 + 8 .000 
casos

U$ 4.000 m*
Hong Kong

2009
Gripe 
Suína

151.700  a  575.500 
mortes

U$ 1.000 m* 
de perdas 
na Coreia do Sul

2012
MERS 
Síndrome 
Respiratória 
do Oriente 
Médio

1.879 
casos 
sintomáticos 

U$ 2.000 m* 

2013
Vírus 
Ébola

países, Arábia Saudita, Coreia
e Emirados Árabes Unidos.

28.646 
casos

11.323 
mortes

22 
países, especialmente 
Libéria, Serra Leoa e Guiné

2016
Zika 
Vírus

2.656 
casos de microcefalia 
ou malformações do sistema
nervoso central

U$ 7.000 - 18.000 m* 

76 países
 especialmente o Brasil

U$ 2000 m*
 de perdas na Liberia, 
Serra Leoa e Guiné 

22 

659 
mortes

U$ 14.000 m*
de gasto de estímulo 
ao Governo

Síndrome 
Aguda 
Respiratória Severa

744 
mortes

U$ 3.000 - 6.000 m*
 Canadá

U$ 5.000 m*
Singapura

2020
COVID19

+ 3   

mortes 

 41 M

Caída  PBI

 10%   LatAm (a níveis 2010)*

infectados

+    LatAm

+35% da população LatAm  
 em situação de pobreza 

desempregados LatAm

de perdas 
na Coreia

de perdas na América Latina
 e Caribe

de dólares de custos 
diretos e indiretos 
nos EUA.

de crescimento 
no PIB da África

Estudo Marsh "Surtos, epidemias e pandemias – estratégias de preparação e resposta" - Banco Mundial - Dados 15/09/2020  *Dados CEPAL.

+1M
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Conheça mais:

•Construindo Resiliência Nacional (Marsh & Mclennan) 

• Proteção frente ao risco pandêmico: acelerando a recuperação e construindo resiliência através da colaboração público-privada (Marsh)

• Marsh lança PathogenRX, o primeiro seguro de risco pandêmico

• COVID-19 Risks Outlook: Mapa preliminar e suas implicações (Marsh & Mclennan e WEF)

• Global Risk Report (Marsh & Mclennan e WEF)  

• Centro de recursos Covid19

• Impacto econômico da pandemia por indústria (Marsh Latinaomérica)

•Quem somos: Marsh & McLennan, 150 anos na vanguarda do risco

https://coronavirus.marsh.com/br/pt/insights/research-and-briefings/covid-19-risks-outlook-preliminary-mapping-and-implications.html

A Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC), é uma empresa global líder em serviços profissionais nas áreas de risco, 
estratégia e capital humano. Com receitas anuais de aproximadamente USD 17.000.000.000 e 76.000 colaboradores em 
todo o mundo, a MMC ajuda os clientes a navegar em um ambiente cada vez mais dinâmico e complexo através de quatro 
empresas líderes de mercado: Marsh, Guy Carpenter, Mercer y Oliver Wyman. Siga a Marsh en Twitter @MarshGlobal; 
LinkedIn; Facebook; y YouTube, o suscríbase a BRINK.

Sobre a Marsh & McLennan

https://coronavirus.marsh.com/us/en/insights/research-and-briefings/pandemic-risk-protection.html
https://www.marsh.com/us/campaigns/pathogenrx.html

https://www.mmc.com/insights/publications/2020/apr/national-resilience-report.html

https://www.marsh.com/br/insights/research/global-risks-report-2020.html
https://coronavirus.marsh.com/br/pt/brazil.html|
https://coronavirus.marsh.com/br/pt/insights/research-and-briefings/the-economic-impact-of-covid-on-industries-in-latin-america.html
http://www.mmc.com/

http://www.mmc.com/

https://www.marsh.com/us/home.html http://www.guycarp.com/content/guycarp/en/home.html https://www.mercer.com/ http://www.oliverwyman.com/index.html
https://www.linkedin.com/company/marsh/?originalSubdomain=co

https://twitter.com/MarshGlobal
https://www.facebook.com/MarshGlobal/ https://www.youtube.com/user/TheMarshChannel http://www.brinknews.com/


