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Introdução
O surgimento do novo coronavírus, COVID-19, que 
começou na China no final de 2019, foi declarado uma 
pandemia global pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 11 de março de 2020. Hoje, passadas algumas 
semanas, a pandemia continua a se disseminar e a 
prejudicar vidas, empresas e economias por todo mundo. 
O entendimento científico do vírus, a resposta médica e 
as ações praticadas por governos e outras organizações 
estão evoluindo a cada dia, até mesmo a cada hora.

Devido aos enormes impactos comerciais das medidas já tomadas no controle da 

disseminação do vírus, muitas empresas estão pesquisando se suas apólices de seguro 

contêm respostas potenciais para a perda financeira contínua, A pandemia levantará 

muitas questões para segurados e seguradoras, e as organizações deverão trabalhar 

coesamente com os seus consultores e advogados quanto a isso.

Este relatório COVID-19: Implicações crescentes sobre seguro e gestão de risco fornece 

uma visão geral de algumas coberturas-chave, sinistros e gestão de risco que são hoje 

uma grande preocupação para empresas e seguradoras. Contudo, é importante 

compreender que é a linguagem contida em cada apólice, inclusive nos endossos, que 

determinará a cobertura.

À medida que a pandemia continua, os colaboradores da Marsh e de outras empresas da 

Marsh & McLennan estão aqui para ajudá-los a administrar os efeitos já sentidos e a 

planejar o que está por vir. Estamos ajudando as empresas a entender como a cobertura 

de seguro pode responder, administrar os processos de sinistros e abordar os efeitos nas 

pessoas e operações.

Se você tiver quaisquer dúvidas com respeito à experiência da sua organização com a 

Covid-19, entre em contato com o seu representante da Marsh. E para mais informações e 

insights, visite nosso Centro de Recursos. 

Muitas empresas 
estão pesquisando 
se suas apólices 
de seguro 
contêm respostas 
potenciais para 
a perda financeira 
contínua.

https://coronavirus.marsh.com/br/pt/brazil.html


2 • COVID-19: Implicações crescentes sobre seguro e gestão de risco

Considerações sobre cobertura 
de seguro e sinistros 
A orientação fornecida neste relatório data de 25 de março de 2020. Com a mudança 
das condições, é importante que os segurados mantenham contato com seus consultores 
de seguro e de sinistros. 

Com a evolução da pandemia, a Marsh continuará a dar suporte aos 

nossos clientes, inclusive ajudando-os a antever potenciais reações 

e posicionamentos da seguradora, e intercedendo a seu favor nas 

interações com as seguradoras. Contudo, os segurados devem 

remeter ao texto específico de suas apólices de seguro. As 

seguradoras formarão suas opiniões quanto à cobertura para um 

sinistro com base na linguagem da apólice específica e nos fatos e 

circunstâncias específicos de um sinistro.

Property e interrupção 
do negócio
A pandemia da Covid-19 induziu muitas cidades e estados a 
paralisar ou restringir as atividades públicas, inclusive ordenando 

ou sugerindo o fechamento de escolas, shoppings, locais de 

entretenimento, restaurantes e outros negócios. Embora a 

demanda tenha aumentado para algumas empresas que 

permanecem abertas, outras sentiram os efeitos de uma redução 

pronunciada na atividade econômica pelo país.

As apólices de bens patrimoniais tradicionais normalmente são 

ativadas para perdas e danos físicos do segurado. Muitas incluem 

cobertura para perdas na interrupção do negócio, outras 

indenizações pelo fator tempo e ampliações como interrupção por 

autoridade civil, entrada/saída, propriedade principal ou aquela 

que serve como imã, e interrupção do negócio contingente/

despesa extra.

Caso a Covid-19 se manifeste nas instalações de um segurado, as 

seguradoras podem argumentar não ter havido perdas e danos 
físicos. Da mesma forma, as seguradoras podem argumentar que 

a possível contaminação, a proximidade com outras instalações 

contaminadas ou o temor por parte do público não representam 

perdas e danos físicos. Caso se determine ter havido perdas e danos 

físicos, as seguradoras podem tentar invocar “contaminação” ou 

outras exclusões na apólice.

Os segurados podem pesquisar sobre a interrupção da extensão por 

autoridade civil em suas apólices de bens patrimoniais quanto à 

cobertura potencial – por exemplo, decorrente de paralisações e 

fechamentos, como aqueles ordenados pelos governadores de 

vários estados. Não existe um único caso de uma ampliação de 

autoridade civil que tenha sido incorporada a todas as apólices, e 
será necessária uma análise minuciosa da linguagem da apólice. As 

seguradoras podem argumentar que as ordens de paralisação por si 

só não satisfazem quaisquer requisitos da apólice quanto à possível 

ocorrência de perdas e danos físicos do tipo segurado pela apólice.

As organizações com perdas potenciais devem reunir a docu-

mentação apropriada, apresentar reclamações às seguradoras de 

uma maneira imediata e oportuna, e observar os termos e 

condições de suas apólices. Os segurados deverão analisar com 

atenção a linguagem da apólice, inclusive os riscos ao segurado e 
aqueles excluídos, as definições de termos potencialmente perti-

nentes, como “poluentes” e “contaminação”, e todas as ampliações 

importantes da apólice. Os segurados também deverão revisitar 

suas apólices de seguro de bens patrimoniais, na medida em que 

a pandemia evolui e os efeitos sobre o seu negócio podem mudar.

Responsabilidade Civil  
do Empregador
À medida que a pandemia continua, os empregadores estão 

expostos a possíveis reclamações relacionadas à Covid-19 

apresentadas pelos seus colaboradores. 

A doença ocupacional ou profissional está definida no artigo 20, 

da Lei n. 8.213 de 24 de julho de 1991 como:

• doença profissional, assim entendida a produzida ou 

   desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 

   atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 

   Ministério do Trabalho e da Previdência Social

• doença do trabalho assim entendida a adquirida ou desencadeada 

   em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e 

   com ele se relacione diretamente.

De acordo com o artigo 1º a doença endêmica adquirida por 

segurado habitante de região em que ela se desenvolva não são 

consideradas como doença do trabalho, salvo comprovação de que 

é resultante de exposição ou contato direto determinado pela 

natureza do trabalho.

O artigo 29 da Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020 

estabelece que “casos de contaminação pela Covid -19 não são 

considerados “doenças ocupacionais”, exceto mediante 

comprovação de nexo causal, entretanto, o STF emitiu parecer onde 

considera que a Covid -19 deve ser considerado “doença 
ocupacional” e embora este não suspenda a MP, o parecer da corte 

pode ser utilizado como instrumento fundamental em caso de litígio 

do empregado contra empregador.
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À medida que o vírus continua se espalhando, pode se tornar cada vez mais 

difícil determinar se um colaborador contraiu a doença no local de trabalho, exceto em 

relação a alguns “serviços públicos e atividades essenciais” decretadas pelo governo 

federal, como os profissionais da saúde, socorristas, transportes, segurança pública, 

dentre outros, cujos colaboradores estão entre aqueles com maior probabilidade de 

exposição, podendo tanto contrair como transmitir o vírus para colegas de trabalho, 

familiares, vizinhos e população de modo geral.

Além dos sinistros relacionados diretamente à Covid -19, devido a alteração da rotina 

profissional com a implantação do sistema de “trabalho remoto”, os empregadores devem 

estar preparados para um possível aumento de reclamações relacionadas a doenças 

profissionais, como as “ergopatias” por exemplo, além de outros riscos que envolvem à 

segurança dos colaboradores em suas residências.

Ainda que uma reclamação seja passível de indenização através da atribuição de 

responsabilidade ao empregador, possivelmente definida por um tribunal em processo 

transitado em julgado, com base na análise dos fatos e respaldo pela lei trabalhista 

vigente, especificamente em relação a aplicabilidade do seguro, é importante destacar 

que, com base nos termos e condições contratuais do seguro de Responsabilidade Civil 

do Empregador, “doenças ocupacionais e/ou doenças do trabalho” constam como riscos 

excluídos, observando-se ainda possíveis exclusões gerais, incluindo aquelas aplicáveis 

por cláusulas particulares. 

Prevalece portanto, o objeto de cobertura desta garantia quanto ao “Acidente de trabalho 

súbito e/ou imprevisto que tenha como consequência a Morte ou Invalidez Permanente 

do Empregado, para a qual deve-se comprovar o nexo de causalidade e responsabilidade 

do empregador e em hipótese alguma deve ser aceita qualquer exclusão neste sentido.

De modo geral, os empregadores deverão estar preparados para processos judiciais mais 

longos, custos de sinistros mais altos e na existência de dúvidas quanto à aplicabilidade 

das coberturas e garantias da apólice, orientamos comunicar o potencial sinistro ao seu 

corretor de seguros, para que possa realizar a análise preliminar do processo com base 

nos elementos que configuram a responsabilidade civil para fins de seguro.

Responsabilidade Civil Geral
A reclamação de um sinistro apresentado por um terceiro em função de um dano 

material, corporal ou moral, resultante de um acidente súbito, inesperado e não 

intencional enquadra-se nos termos e condições que regem o contrato de seguro 
de Responsabilidade Civil Geral, bem como respectivas coberturas Especiais 

e/ou Adicionais.

Entretanto, cabe atenção a algumas exclusões existentes nos clausulados locais, 

que podem inviabilizar a cobertura em caso de sinistro: 

Ato Intencional: Dependendo das circunstâncias, as seguradoras podem interpretar 

a situação negligente como ato intencional. Por exemplo, se um segurado realizou 

recentemente um grande evento, a seguradora pode argumentar que a decisão quanto 

ao não cancelamento do evento diante de um risco conhecido, caracterizaria ato 

intencional e não negligência por parte do segurado, portanto, risco excluído. 

Não Cumprimento de Leis: cobertura pode ser comprometida em caso de não 

cumprimento intencional, proposital ou deliberado de quaisquer leis, decretos, 

regulamentos, portarias, diretrizes ou outras normas legais ou infralegais, federais, 

estaduais ou municipais.
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Fungos / bactérias e microrganismos: existe uma discussão 

no mercado de seguro sobre o enquadramento do Covid-19 

como microrganismo, ainda que o seja um vírus.

Exclusões para Pandemia / Doenças contagiosas: a maioria dos 

clausulados não possuem exclusão expressa para pandemia 

decretada pela OMS e doenças contagiosas, o que neste momento 

requer cautela em relação a análise dos termos e condições 

vigentes nas apólices.

Neste momento, inclusão de excludente relacionada a Covid-19 

não devem ser toleradas, devendo tal situação ser monitorada e 

tratada pelo corretor de seguros junto as seguradoras. 

A aplicabilidade de coberturas, bem como excludentes estão 

vinculados aos clausulados aprovados pelas seguradoras junto ao 

órgão regulador e exceções devem ser tratadas de acordo com a 

necessidade e exposições do segurado.

Risco Ambiental
Vem aumentando consideravelmente na última década, a compra 

de apólices de seguro de Riscos Ambientais, principalmente por 

empresas com maior exposição no segmento.

Os termos e condições das apólices podem variar significativa-
mente de uma seguradora para outra, inclusive em relação a inclu-

são de coberturas adicionais relacionadas a prestação de serviços, 

transporte de produtos / mercadorias, descarte de resíduos e em 

relação a operação em si, através de clausulas particulares.

Por característica do segmento, as apólices são customizadas de 

acordo com as exposições vinculadas as atividades desenvolvidas, 

alinhada as necessidades do cliente.

A cobertura do seguro é ativada por uma “condição de poluição” 

vinculada a um local coberto e definido na apólice.

Embora os principais clausulados locais não possuam exclusão 

expressa para “doenças contagiosas, bactérias ou vírus”, deve-

se atentar-se a definição de “condição de poluição”, gatilho 

para sinistros de risco ambiental, e a qual é clara quanto 

aos riscos cobertos e assumidos pela seguradora na apólice 

de seguro, os quais não contemplam cobertura para riscos 

dessa natureza.

Alguns clausulados podem contemplar exclusão para “material 

microbiano”, que por definição significa: material de fungos ou 

bactérias que se reproduzem por meio da liberação de esporos 

ou da divisão de células, inclusive, mas não limitado a mofo, 

descoloração causada por fungos e “vírus”. 

Exceções podem ser tratadas através da revogação da 

excludente por clausula particular, mas neste momento, 

entendemos que pedidos desta natureza, dado cenário de 

pandemia, certamente seriam negados pelas seguradoras.

Em relação as exceções quanto a extensão de cobertura para 

“bactérias e vírus”, deve-se observar possíveis restrições e 

limitações:

•  Inclusão de sublimites; 

• Cobertura limitada a “desinfecção” ou “custos de 
descontaminação”;

•  Cobertura vinculada a determinação e/ou comunicação por 

órgãos governamentais municipais, estaduais e federais;

•  Exclusão para contaminação resultante de doença contagiosa, 

transmissão entre seres humanos ou fluídos corporais;
•  Inclusão de cláusula particular, condicionando o acionamento 

da apólice apenas como excedente a outro seguro válido 
(apólice primária).

Não devem ser aceitas excludentes que já não constem 

originalmente dos clausulados aplicáveis, prática que tem se 

intensificado em função da pandemia da Covid-19.

Por fim, é muito importante que assim que o segurado tome 

ciência de um sinistro potencial, este seja imediatamente 

comunicado ao seu corretor de seguros para as devidas 

providencias quanto ao início da regulação do sinistro.
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Adiamento / Cancelamento 
de Eventos 
A pandemia da Covid-19 resultou no cancelamento ou no 
adiamento de eventos de todos os tipos e tamanhos. 

Eventos planejados para os próximos meses foram adiados, ou 

cancelados, à medida que os órgãos governamentais restringiram 

aglomeração de pessoas e viagens, em um esforço para desacelerar 

a disseminação do coronavírus.

Os cancelamentos podem colocar os organizadores sob intensa 

pressão para que solucionem rapidamente as obrigações 

financeiras perante patrocinadores, expositores e também o 

público, impactando e trazendo graves consequências para seu 

fluxo de caixa. 

A decisão de prosseguir com um evento sob as condições atuais 

poderia resultar em baixa frequência, além da possibilidade, de sob 

aspecto de seguro, a seguradora caracterizar essa ação como “ato 

intencional”, possibilitando a recusa de um sinistro potencial. 

Por outro lado, os organizadores que decidiram cancelar ou adiar 

preventivamente os eventos durante este período de incerteza, 

podem ter o ressarcimento de eventual sinistro limitado ou mesmo 

negado, uma vez que os temos e condições aplicáveis a cobertura 

de adiamento / cancelamento de eventos, estão condicionados a 

causas que esteja fora do controle do segurado.

A cobertura para cancelamento decorrente de doenças contagiosas 

e epidemias, podiam ser contratadas através de clausula particular 

ou revogação da excludente, mas a partir de 11/03/2020, quando 

foi decretada a pandemia do Covid-19 pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), as seguradoras deixaram de disponibilizar a extensão 

de cobertura e algumas seguradoras não estão comercializando 

apólices especificas de adiamento / cancelamento de eventos.

Os clientes deverão avaliar e planejar com cautela qualquer 

planejamento de retomada dos negócios e neste momento, 

devem buscar o suporte de corretores especializados para 

preparar, administrar e negociar potenciais sinistros decorrente 

de reclamações relacionadas ao seguro de eventos. 

D&O – Directors & Officers

Responsabilidade Civil de 
Diretores e Administradores
Empresas de capital aberto, de capital fechado e mesmo as 
entidades sem fins lucrativos – e seus conselheiros e diretores – 
enfrentam exposição potencial decorrente da pandemia da 

Covid-19 responsabilidade que poderia de conselheiros 

desencadear e sinistros diretores sob (D&O). Essas de exposições 

poderiam se manifestar por meio de litígios em ‘class-
actions’ (ações coletivas tradicionais), investigações movidas por  

órgãos reguladores ou quaisquer outros processos apresentados 

por terceiros.

Os profissionais de risco deverão analisar o texto de sua apólice e 

se aconselhar com seus consultores de seguro sobre as potenciais 

considerações de cobertura.

Neste momento, pelo menos duas ações coletivas referentes a 

valores mobiliários foram iniciadas alegando declarações falsas 

relacionadas à pandemia e seu efeito sobre os negócios. Em caso de 

queda no valor das ações estas ações ainda podem alegar 

declarações enganosa e negligência.

As alegações de descumprimento de obrigações e dos deveres 

fiduciários também podem conduzir a litígios, que podem ser 

especialmente problemáticos para conselheiros e diretores. O risco 

de falência e o risco da cadeia de abastecimento também são 

preocupações à medida que a pandemia continua e piora o seu 

efeito sobre a economia global, levando potencialmente a ações 

em todas as esferas jurídicas e administrativas. 

Ao mesmo tempo em que vários reguladores estaduais e federais – 

inclusive a Comissão de Valores Mobiliários – estão relaxando as 

suas regras para dar algum alívio às empresas durante a pandemia, 

a proteção ao investidor ainda é o foco final dos reguladores. As 

empresas esperam que eles continuem a tomar as medidas que 

percebem ser necessárias para sustentar essas proteções.

As apólices de D&O podem incluir determinadas limitações na 

cobertura para doenças e lesão corporal, mas elas podem ser 

minuciosamente customizadas de modo a ficarem mais 

abrangentes e amplas neste sentido. Algumas seguradoras de 

D&O, no entanto, estão começando a acrescentar exclusões 

específicas à Covid-19; quando possível, os segurados deveriam 

tentar rejeitar essas exclusões ou assegurar que sejam 

minuciosamente customizadas. As apólices de D&O também 

poderiam responder a outros tipos de reclamação, inclusive 

aquelas protocoladas por clientes, colaboradores e fornecedores.

Durante as discussões sobre renovação que podem ocorrer 

enquanto persistir a pandemia, os profissionais de risco devem 

estar preparados para discutir com os subscritores de D&O como a 

pandemia poderia afetar o seu negócio, junto com qualquer 

planejamento de contingência em curso e outras medidas que 

possam ser tomadas para mitigar o risco. As empresas que 

renovam as suas apólices de D&O durante a crise – em especial 

aquelas que estão comprando limites adicionais ou mudando de 

seguradora – também devem ser cautelosas quanto a quaisquer 

declarações de garantia necessárias, que poderiam resultar em 

exclusões de questões conhecidas.
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Responsabilidade por práticas 
trabalhistas (EPL) 

Os empregadores devem estar preparados para um ligeiro aumento nas reclamações de 

responsabilidade por práticas trabalhistas (EPL) à medida que a pandemia continue. Os 

sinistros sobre discriminação postuladas a grupos específicos de colaboradores tornados 

alvo por sua raça ou nacionalidade são uma preocupação especial, assim como as 

reclamações de discriminação a portadores de deficiência por colaboradores que exibem 

sintomas da Covid-19.

Mesmo uma resposta bem-intencionada à pandemia – incluindo novas políticas que 

pretendam proteger a saúde e a segurança dos colaboradores e de terceiros – poderia levar 

a sinistros de responsabilidade. Os empregadores devem adotar uma abordagem calculada 

embora possam e devam implantar e aplicar políticas corporativas e de recursos humanos à 

medida que a pandemia continua. Os empregadores devem ser cautelosos ao praticar 

alguma ação que possa resultar em reclamações de discriminação e considerar com 

cuidado qualquer decisão de isolar ou colocar em quarentena os colaboradores que sejam 

portadores de deficiência ou que sejam percebidos como tal por estarem exibindo sintomas 

para que não contrariem as leis sobre discriminação e sigilo médico.

Os empregadores também deverão observar um aumento potencial nos sinistros que 

alegam violações de privacidade, difamação ou calúnia de pessoas cuja situação de saúde 

é comunicada pelos empregadores contra a sua vontade.

O seguro de EPL pode responder a sinistros alegando discriminação, retaliação e outros 

atos ilícitos relacionados ao emprego e referentes à pandemia em curso. 

As apólices de EPL, contudo, não fornecem cobertura para reclamações pleiteando verbas 

rescisórias e contratuais, tais como horas extras e salários. 

Mesmo uma 
resposta bem-
intencionada 
à pandemia 
poderia levar 
a sinistros de 
responsabilidade.
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É importante compreender que 
é a linguagem contida em cada 
apólice, inclusive nos endossos, 
que determinará a cobertura.
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Responsabilidade cibernética, 
E&O de tecnologia e 
responsabilidade da mídia
O aumento do trabalho remoto pode significar em um 

relançamento de políticas e processos e apresentar mais 

oportunidades para os criminosos cibernéticos, tornando as 

organizações mais suscetíveis a ciberataques. Os hackers já 

tiraram vantagem de pessoas que buscam informações sobre a 

pandemia através de eventos de phishing e “engenharia social”.

A demanda através de ferramentas de comunicação via web 

aumentou em decorrência do trabalho remoto e a disponibilidade 

de sistemas podem ter sido reduzidas. As paralisações e 

degradações de sistemas podem interromper as operações, 

gerando perda de receita e despesas adicionais.

Uma apólice de riscos cibernéticos fornece vários serviços de 

prevenção e mitigação na eventualidade de uma suspeita de 

sinistro, em que os portadores de apólice podem acessar antes 

e depois de um evento. 

A maioria das apólices de seguro cibernético inclui uma ampla 

gama de coberturas que podem ser pertinentes dado o ambiente 

atual. Elas incluem responsabilidade pela segurança de rede, 

responsabilidade pela privacidade, custos forenses e de resposta 
de segurança, recuperação e restauração de dados, custos de 

eventos aleatórios, danos reputacionais, despesas com interrupção 

de negócio da rede e outros associados, falha do sistema, interrupção 

do negócio contingente e defesa reguladora da privacidade e lucros 

cessantes. As apólices cibernéticas, contudo, podem conter exclusões 

frente a infraestrutura de TI, limitações à cobertura de paralisação 
voluntária e limitações nas definições do sistema de computador, 

da rede e de falhas do sistema que possam afetar como se aplica 

a cobertura.

As apólices de erros e omissões (E&O) de tecnologia, entretanto, 

incluem cobertura para atos ilícitos na prestação de serviços de 

tecnologia, ou falha de produtos de tecnologia no funcionamento ou 

na execução das funções pretendidas que sejam potencialmente 

pertinentes às condições atuais. A cobertura pode não ser aplicável, 

entretanto, em determinadas circunstâncias devido à definição de 

produtos, serviços ou atos ilícitos de tecnologia de uma apólice e uma 

série de possíveis exclusões, inclusive por práticas comerciais 

enganosas, lesão corporal e danos materiais, e atos governamentais.

As apólices de responsabilidade da mídia fornecem cobertura para 

uma série de atos relacionados à criação ou exibição de material 

publicitário. Contudo, perdas e danos incorridos podem não ser 

cobertos sob algumas apólices da mídia, que em geral contêm 

exclusões para práticas comerciais enganosas, lesão corporal e danos 

materiais, ações governamentais e cobertura da mídia para entidades 

não mídia.

Responsabilidade Profissional / 

Erros e Omissões (E&O)
As empresas podem enfrentar reclamações de responsabilidade civil 

profissional originadas da pandemia. Elas incluem reclamações 
relacionadas a suposta falha na execução como resultado de ordens 

de paralisação e isolamento domiciliar, assessoria profissional 
referente a como proceder diante da crise atual e falha em executar 

ou ter instalados planos de contingência apropriados.

Crédito comercial
A combinação de receitas e fluxos de caixa em declínio e o impacto 

potencial das cláusulas de força maior sendo usadas em contratos de 

compra e venda subjacentes desde o início do surto induziu pelo 

menos uma seguradora de crédito comercial a analisar e, em alguns 

casos, cancelar limites para os compradores nas áreas afetadas – mais 

particularmente na província chinesa de Hubei. A maioria das 

seguradoras, contudo, está adotando uma abordagem pragmática à 

crise em evolução, embora o impacto final da pandemia sobre os 

mercados de crédito comercial possa ser significativo.
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As apólices de crédito comercial geralmente oferecem “cobertura 
de crédito abrangente”, o que significa que os segurados estão 
cobertos quanto ao não pagamento das contas a receber 
qualificadas que não estão excluídas de modo explícito. As apólices 
em geral exigem que os segurados exerçam o devido cuidado e 
diligência e estabeleçam que não podem continuar a realizar os 
embarques segurados que possam resultar em sinistros previsíveis 
conhecidos. Desde que não haja violações dessas cláusulas, os 
segurados devem ser capazes de apresentar reclamações válidas 
pelos sinistros relacionados à insolvência ou ao inadimplemento 
prolongado dos clientes devido à COVID-19.

Crédito estruturado
Como ocorre com o seguro de crédito comercial, o seguro de crédito 

estruturado – ou não pagamento – não leva em consideração a 

cláusula subjacente de não pagamento ou inadimplemento em um 

pagamento programado. Caso as medidas relacionadas à COVID-19 

tornem um tomador de empréstimo incapaz de efetuar os 

pagamentos programados, a cobertura possivelmente responderia. 

A situação está hoje bastante instável, com um alto nível de 

variabilidade nas respostas entre as seguradoras. No curto e no 

médio prazos, estimamos que o apetite mais amplo do mercado de 

seguros de subscrever o risco será restaurado, embora com ajustes 

por setor e território na medida que o impacto da crise seja 

compreendido e as respostas do governo nos diferentes territórios 

sejam testadas. Alguns subscritores são mais cautelosos ao indicar 

novas exposições de risco e no seu suporte aos empréstimos a 

setores potencialmente afetados como linhas aéreas, energia, 

hospitalidade e fabricação. A volatilidade recente do mercado 

financeiro deve exacerbar esta tendência e prevemos que uma 

queda drástica e rápida no preço do petróleo e o acesso mais rígido 

ao crédito causem um efeito prejudicial sobre a qualidade do crédito 

por todo o espectro de classificação.

Uma vez que o seguro de crédito estruturado se baseia no risco de 

crédito de um tomador de empréstimo, algumas seguradoras estão 

pedindo que os segurados comuniquem o efeito provável da 

COVID-19 sobre os tomadores de empréstimo antes de decidirem se 

subscrevem os seus riscos, com as demonstrações financeiras 

retrospectivas sendo menos úteis do que o habitual para a criação de 

perspectivas prospectivas. É conveniente observar, entretanto, que o 

mercado de seguro de crédito estruturado respondeu bem durante a 

crise financeira global e, agora, permanece aberto para negócio.

Risco político
A cobertura de risco político protege os segurados contra ações 

adversas por governos receptores, com exceção das ações 

praticadas no interesse público de proteger a saúde, o meio 

ambiente, a segurança e a economia. As ações adversas em geral 

também devem causar uma perda catastrófica – não apenas uma 
redução na receita – para ativar a cobertura. As ações do governo até 

agora e a natureza desses requisitos significam ser improvável que as 

apólices de risco político tenham sido ativadas até o momento.

As chances de ação direta e discriminatória pelos governos, 

entretanto, não podem ser decididas com a continuação da

 pandemia. A cobertura poderia ser aplicável, por exemplo, se:
• Um governo se voltar para um determinado negócio ou setor 

com medidas confiscantes.

• Os cidadãos considerarem uma ação do governo insuficiente ou 

inapropriada, levando a conflitos civis ou violência política que 

prejudicam as instalações do segurado.

• Os declínios econômicos levarem a grandes carências da moeda, 

resultando em uma incapacidade de converter a moeda local ou 

transferir uma moeda forte.

Seguro Garantia
Nos últimos anos, as empresas se voltaram para os mercados 

de caução para a emissão de garantia de desempenho como 

substitutas viáveis de várias formas de garantia, inclusive garantias 

bancárias e cartas de crédito. Os subscritores de caução têm 

estado dispostos a emitir seguro garantia para garantias 

convencionais de licitação e desempenho, e fianças para garantir 

pagamentos com respeito ao comércio, proteção ambiental, 

responsabilidade por descomissionamento, franquias de seguro, 

acidentes de trabalho, litígios ou benefícios sociais e de bem-estar. 

Os mercados de caução expandiram as ofertas de produtos e 

ganharam uma aceitação mais ampla por muitos mercados 
internacionais.

Como ocorre no setor bancário, as cauções têm documentação 

de crédito e contratos de indenização que exigem que as empresas 

atendam a determinados testes de solidez financeira. Em um 

ambiente financeiro em dificuldades, muitas empresas podem se 

colocar em risco quanto ao descumprimento de avenças 

financeiras, sendo forçadas a atender às chamadas para 
apresentação de garantia.

Os subscritores de seguro garantia  provavelmente devem reduzir 

seu apoio às empresas que não são capazes de se sustentar 

durante este período de interrupção do negócio, em particular se o 

retorno à atividade econômica normal for protelado. As empresas 

com exposição às cadeias de abastecimento também podem 

esperar um exame minucioso adicional dos mercados de garantia. 

Na construção, contratados e seus fiadores podem buscar proteção 
sob as disposições de força maior e podem conseguir, potencial-

mente, um reajuste no prazo do contrato e na remuneração. Os 

profissionais do risco de construção devem analisar as disposições 

contratuais, documentar os atrasos no projeto e proteger os seus 

direitos ao descumprimento justificado. A paralisação e o 

adiamento de novos projetos e financiamento das obras gerarão 

pressão sobre o fluxo de caixa e os balanços patrimoniais.

Além do setor de construção, os subscritores de cauções podem 

reduzir o apetite por risco para viagem, hospitalidade, varejo, 

energia e outros setores que enfrentam maior impacto da 
paralisação econômica.

Enquanto os subscritores de caução avaliam suas carteiras, 

os segurados serão solicitados a fornecer dados específicos 

sobre indenizações e disrupções que sejam uma consequência 

da pandemia.



10 • COVID-19: Implicações crescentes sobre seguro e gestão de risco

Melhores práticas da gestão 
de sinistros
Os profissionais de risco devem analisar os seus protocolos de 

gestão de sinistros e verificar se os papéis e responsabilidades das 

principais partes interessadas ainda podem ser mantidos dada a 

possibilidade de infecção pela COVID-19 e o trabalho remoto. A 

mobilização deve se estender aos representantes de reclamações 

das seguradoras, corretores e quaisquer outros consultores de 

seguro que possam ajudar com uma reclamação.

As organizações que ainda não enfrentam os piores cenários – por 

exemplo, as sedes e outros locais tornando-se inacessíveis devido a 

um evento de contaminação, ordens do governo ou outros fatores 

– devem assegurar que as apólices de seguro, as listas de contato, 

registros financeiros e imobiliários e outros documentos 

importantes estejam acessíveis nos formatos impresso e eletrônico 

em locais alternativos. Caso isso não seja possível antes da 

imposição de trabalho remoto, os profissionais de risco devem 

reservar um tempo para localizar, analisar e fazer back-up de 

quaisquer arquivos digitais importantes.

No caso de perdas pela COVID-19, não importando o panorama 
atual da cobertura, as organizações devem coletar e registrar 

dados para potenciais arquivamentos de reclamações. 

As organizações devem capturar informações potenciais sobre 

sinistro, despesa adicional e outros custos, inclusive aqueles 

relacionados a tratamento médico dos colaboradores, 
equipamento de proteção individual para o quadro de pessoal 

e limpeza de superfícies contaminadas. Os profissionais de 

risco também devem se certificar de documentar – com 

análise de comprovantes – o motivo para o fechamento de 
quaisquer propriedades, inclusive a documentação das ações 

da autoridade governamental, como pronunciamentos, 
declarações, datas de divulgação e números das publicações 

de sites do governo.

As principais informações disseminadas pelos links da 

web devem ser preservadas mantendo-se cópias impressas 

ou em arquivos PDF, pois os caminhos de origem para 

os links subjacentes podem estar indisponíveis no futuro. 

As empresas também devem registar provas fotográficas 

e/ou em vídeo da contaminação ambiental e outros 

documentos impressos.

Outras considerações sobre cobertura

Seguro de transporte 
de carga
As apólices de seguro de transporte de 

carga em geral excluem perdas e danos 

devido a atraso. Assim, elas normalmente 

não respondem a muitas das reclamações 

relacionadas a pandemias, inclusive por 

entrega com atraso, perda de mercado, 

perda imprevista/interrupção do negócio 

ou outros custos incorridos como 

resultado da carga ser confiscada em um 

porto, descarregada longe de seu destino 

pretendido ou detida em um depósito 

devido ao fechamento das fronteiras. O 

seguro de transporte de carga, contudo, 

continuará, como de hábito, fornecendo 

cobertura para perdas e danos físicos às 

mercadorias seguradas durante um 

atraso no trânsito; e – quando organizado 

de modo específico – ampliará a 

cobertura para mercadorias perecíveis ou 

cargas com validade limitada.

Os portadores de apólice devem analisar 

com atenção a linguagem de sua apólice e 

os principais contratos, mantendo 

registros de decisões referentes às cargas 

e dos custos incorridos enquanto 

perdurar a pandemia.

Rechamada de produto
Embora a doença infecciosa não seja uma 

forma padrão de cobertura sob apólices de 

rechamada de produto, a cobertura 

poderia ser ativada como resultado da 

presença de pessoas contagiosas dentro 

de um local ou do fechamento de um local 

por uma autoridade de saúde pública em 

decorrência de um surto de doença. A 

cobertura não pode ser aplicável, contudo, 

a menos que exista a contaminação do 

produto como resultado da pandemia, o 

que não tem sido comunicado 

publicamente até o momento.

Apesar disso, as seguradoras estão 

começando a introduzir exclusões para a 

COVID-19; ação similar foi praticada no 

passado, durante os surtos e epidemias da 

doença da vaca louca, da gripe aviária e 

outras doenças infecciosas. Os portadores 

de apólice devem trabalhar em conjunto 

com seus consultores de seguro na análise 

e no entendimento dos principais termos 

da apólice, inclusive definições de 

segurado e perigos excluídos, lesão 

corporal e produtos segurados; observar 

os requisitos para reclamação; e os custos 

de rechamada cobertos.

Responsabilidade fiduciária
O seguro de responsabilidade fiduciária 
fornece proteção para os fiduciários – in-

clusive os patrocinadores do plano – de 
planos de aposentadoria privada e de bene-
fícios de bem-estar para supostos descum-

primentos do dever fiduciário, junto com 
erros e omissões alegados na administração 
do plano. Caso as ações da empresa este-

jam incluídas nesses planos, as reclamações 
de responsabilidade fiduciária podem 
aumentar na frequência uma vez que os 
mercados financeiros globais permanecem 
turbulentos graças à pandemia.

Ao assumir diferentes responsabilidades 
de uma maneira eventual, os colabora-

dores podem ser impelidos a exercer 
responsabilidades administrativas ou 
executivas sem que detenham os cargos 
compatíveis. Isso pode levar a disputas 
quanto à qualificação para determinados 
planos. A confusão sobre como os planos 
de saúde responderão aos custos médicos 
também pode levar a alegações de um 
projeto de plano deficiente.

Comissões do plano devem trabalhar junto 
com seus gerentes de planos de benefício 
e conselheiros fiduciários para mitigar 

essas questões.



Marsh • 11

Continuidade e
resiliência do negócio
O impacto econômico e financeiro da COVID-19 continua 
a crescer à medida que as organizações enfrentam 
fechamentos ordenados pelo governo e os mercados 
financeiros globais permanecem voláteis. Como o foco dos 
governos e das autoridades de saúde passou da contenção 
da pandemia para a mitigação, as empresas devem 
responder ativamente aos impactos atuais enquanto 
continuam a planejar e se preparar para os efeitos futuros.

Para minimizar as perturbações, as empre-

sas devem analisar os impactos e as 

questões críticas diante do cenário atual da 

pandemia em suas áreas geográficas. 

Usando essas informações, as empresas 

podem prever outros impactos que 

provavelmente enfrentarão com a 

continuação da pandemia, junto com os 

recursos de que precisarão nas próximas 

semanas e meses.

É importante identificar as piores situações 

de perturbação que venham de dentro e 

de fora da organização. Por exemplo, o que 

acontece quando uma organização é 

forçada a fechar suas portas e nem todos 

os negócios podem ser conduzidos 

remotamente? Ou o que acontece quando 

um empregador perde 30% ou mais de sua 

força de trabalho porque os colaboradores 

ficam doentes, ou precisam cuidar de 
familiares doentes ou das crianças enquan-

to as escolas estão fechadas? Nessas 

situações, é vital identificar as principais 

operações e diferenciar as pessoas que 

estão fora porque estão doentes e 

incapacitadas para o trabalho e aquelas 

que podem trabalhar remotamente.

As organizações devem avaliar soluções 

paliativas para a continuação do negócio 

para esses cenários e assegurar que elas 
são viáveis e que foram aprovadas em tes-

tes de estresse. Para tarefas que não po-

dem ser executadas remotamente, as or-

ganizações devem considerar trabalho 

em unidade dividida e em turno dividido 

para as equipes críticas, conforme as 
ordens governamentais federais e locais 

permitam.  

Para funções que os colaboradores podem 

executar remotamente, as empresas devem 

assegurar que os sistemas de tecnologia e 

as VPNs (redes virtuais privadas) podem 

suportar as maiores necessidades largura 

de banda que o teletrabalho de massa 

poderia exigir. Deve-se adquirir maior 

banda larga caso necessário; se isso não for 

possível, as empresas devem identificar 

aquelas funções críticas que precisam de 

acesso e elas deverão ser priorizadas.

É importante manter uma comunicação 
clara com os colaboradores sobre priorida-

des da empresa, planos de resiliência e ex-

pectativas de trabalho. Com interações pre-

senciais cada vez menores, os colaboradores 
podem ficar confusos quanto ao que deve-

riam fazer e como deveriam lidar com dife-

rentes situações enquanto estão em casa.

Uma comunicação clara engloba a saúde e 
bem-estar contínuo dos colaboradores. 

Antes de instituir novos arranjos de 

trabalho, os empregadores devem orientar 

os colaboradores e a liderança sobre 

situações específicas da COVID-19 como: 

• O que fazer caso um colaborador 

comunique estar apresentando sintomas 

da COVID-19.

• O que fazer caso um colaborador ou 

familiar seja confirmado como estando 

infectado com a COVID-19. 

Isso é especialmente importante para 

grandes forças de trabalho que podem estar 

espalhadas por várias unidades e que agora 

devem trabalhar de forma integral ou parcial 

em casa ou estar em isolamento social.

As empresas 
devem responder 
ativamente 
à pandemia 
enquanto 
continuam 
a planejar e se 
preparar para 
os efeitos futuros.
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Resiliência da cadeia 
de abastecimento 
As cadeias de abastecimento sofreram desde os dias iniciais do 
surgimento da COVID-19. Fabricação “just-in-time” e enxuta, 
excesso de confiança em um só fornecedor, paralisações do 
trabalho e restrições de viagem nacional e internacional em muitos 
casos interromperam as exportações, levaram a paralisações 
parciais e até protelaram lançamentos de produtos e serviços.

Com a pandemia agora globalizada, a capacidade de se 
reposicionar pode parecer limitada. Contudo, algumas empresas 
serão mais afetadas do que outras, dependendo em parte de como 
cada organização administra as suas cadeias de abastecimento.

Embora esta pandemia possa representar o maior risco de uma 
organização nos dias atuais, outros riscos poderiam em algum 
momento causar impacto nas cadeias de abastecimento. Se não 

o fizeram ainda, as empresas devem desenvolver estruturas de 
gestão de risco da cadeia de abastecimento (SCRM) que avaliem 
como abordar o gerenciamento do estoque, as informações e a 
segurança física, gerenciamento do fornecedor, transporte e 
responsabilidade social empresarial quando da mudança das 
necessidades do cliente, das regulamentações e das normas. 

As organizações devem envolver todas as partes interessadas 
durante todo o processo, discutindo e ajudando a revelar todos 

e quaisquer desafios da cadeia de abastecimento.

Com uma estrutura de SCRM instalada, as empresas podem 
entender melhor seu perfis de exposição à pandemia. A primeira 
etapa é identificar produtos, ingredientes ou serviços cruciais. 

É prática habitual não contar com um único fornecedor para os 
recursos essenciais. Embora uma organização possa manter um 
relacionamento sólido com determinado fornecedor, ela deveria 
pensar no que aconteceria se esse fornecedor não pudesse 
atender a um pedido ou entregar produtos essenciais a tempo. 

As organizações também devem buscar compreender a forma pela 
qual os fornecedores priorizam seus clientes.

As empresas devem então avaliar como as suas cadeias de 
abastecimento obtêm produtos e serviços críticos para elas, indo 
até onde for prudente com base na complexidade.

As organizações devem identificar em quais fornecedores 
depender para a produção dos itens de que precisam e quais 

as necessidades dos próprios fornecedores deles.

De posse da visibilidade de toda a cadeia de abastecimento, as 
empresas podem localizar com precisão suas vulnerabilidades 
potenciais. A necessidade de ser ágil na abordagem dos 
problemas não pode ser demasiadamente enfatizada. Por 
exemplo, o que fazer quando um produto essencial não pode sair 
de seu porto de origem por causa do fechamento da fronteira, ou 
ter sua entrada negada em um porto devido às restrições do país 
de origem? Embora a concorrência enfrente desafios similares, 
ainda é essencial que as organizações tenham identificado 
fornecedores alternativos de quem possam adquirir produtos 

e com quem, em teoria, já tenham discutido os preços.

As organizações com este entendimento da cadeia de 

abastecimento e que estão em meio ao gerenciamento dos 
impactos da pandemia devem:

• Criar uma maior resiliência ao realizar treinamento 
interdepartamental para os trabalhadores da produção, 
modificar turnos para reduzir o contato entre as pessoas e 
concentrar-se nas linhas de produto e serviços prioritários.

• Conversar com os fornecedores críticos para assegurar que eles 
elaboraram planos de interrupção do negócio em alinhamento 
com as circunstâncias da pandemia atual. Caso pareça que 
esses planos não são eficazes, as empresas devem buscar 
fornecedores alternativos e analisar as responsabilidades 
contratuais potenciais no caso de atrasos, cancelamentos ou 
problemas de qualidade.

• Dependendo de suas localizações e da situação da pandemia, 
as organizações devem considerar programas de estocagem e 
mirar aqueles itens que podem ter um estoque adicional 
adquirido, caso o capital de giro permita.

As empresas devem continuar a encorajar a franqueza quanto 
ao nível de transtorno dos fornecedores, e modificar pedidos, 
arranjos de embarque e capacidades digitais conforme 
necessário, caso a demanda por esses produtos ou serviços 
aumente ou diminua.
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Desafios da tecnologia
Para aqueles colaboradores que podem  trabalhar remotamente, as 

organizações devem lembrar a eles de modo proativo sobre a 

importância crítica da boa higiene digital quando se conectam às 

redes da empresa. Esse procedimento serve não apenas para os 

colaboradores, mas também para estudantes, pacientes e outras 

pessoas da casa, que podem precisar conduzir atividades como  

atualizações de patching  de sistemas, fazer logoff quando não 

estão trabalhando ou usando as redes, proteger fisicamente os 

computadores, seguir procedimentos adequados para o manuseio 
de dados privados e usar senhas robustas para dispositivos e

 o Wi-Fi de casa.

As organizações também precisam manter uma cibersegurança 

aumentada, inclusive testando a prontidão do sistema para 

perturbações operacionais inevitáveis. Cada vez mais, as equipes 

de TI/InfoSec estão sendo chamadas para tratar de problemas 

surgidos de uma força de trabalho repentinamente remota. As 

organizações devem estar preparadas para complementar essas 

equipes com recursos adicionais.

Abrandando o temor e a
ansiedade do colaborador
Com a continuação da pandemia, seu impacto psicológico cresce 

e se intensifica. Mais pessoas pelo mundo estão praticando o 

distanciamento social – isolando-se não apenas do público, mas 

também de amigos e da família. O temor do desconhecido é real. 

Será que eu fui exposto? Será que expus os outros? Minha tosse é 
alergia ou estou exibindo sintomas? E se eu precisar me refugiar em 
algum lugar? Que impactos financeiros irei enfrentar?

Esses temores e ansiedades podem ser intensificados pelas 

campanhas de informações falsas disseminadas pelas mídias sociais 

e por notícias conflitantes. A falta de informações factuais dos 

empregadores pode aumentar as preocupações dos colaboradores.

Com tantos deles trabalhando em casa, os colaboradores estão 

ávidos por detalhes sobre as respostas de seus empregadores à 

pandemia em curso. Assim, é importante que as organizações 

garantam manter uma comunicação regular com a sua força de 

trabalho. Também é essencial que os empregadores compartilhem 

informações de fontes confiáveis, como a OMS ou o CDC (Centro de 

Prevenção e Controle de Doenças dos EUA), ao compilar as 

comunicações.

Enquanto isso, os colaboradores devem ser informados para evitar 

especulação e para que confiem nessas e em outras fontes 

fidedignas. Eles também podem limitar a sua exposição a novas 

informações – por exemplo, desligando as notificações nos 

celulares e outros dispositivos, evitando a transmissão de notícias 

ao vivo na televisão e apenas lendo as atualizações sobre a 
pandemia uma vez por dia. Os colaboradores também podem se 

beneficiar de aplicativos e sites de atenção plena e meditação, 

registrando seus pensamentos em notebooks ou diários, se 

alimentando de modo saudável e praticando exercícios.

Recentes pesquisas sugerem um aumento na depressão e na 

ansiedade durante as últimas semanas. Os gerentes e altos 

executivos devem se comunicar com os colaboradores 

regularmente, contratar provedores de assistência ao colaborador 

e outros especialistas, e assegurar que os grupos de resposta 

mantenham contato com eles. Esses especialistas externos podem 

fornecer orientação sobre como ajudar a administrar os efeitos 

psicológicos da pandemia da COVID-19 nos seus colaboradores 

no curto prazo e no longo prazo.

Ergonomia / 
Home office
Muitos colaboradores nunca trabalharam em casa ou nunca o 

fizeram durante um período prolongado. Algumas pequenas 

mudanças nos ambientes de home office dos colaboradores 

podem ajudar a criar uma experiência de trabalho remoto mais 

confortável, segura e produtiva durante a pandemia da COVID-19 

e no futuro. Os colaboradores devem:

1.Usar cadeiras firmes e ajustáveis e abster-se de sentar em sofás

 e cadeiras macios, pois eles não suportam o corpo igualmente 

durante um tempo prolongado sentado.

2. Ajustar a altura do assento, para que os antebraços fiquem 

paralelos ao chão ao digitar.

3. Colocar pequenas almofadas atrás da coluna lombar ao sentar, 

para manter a curva natural da coluna vertebral.

4. Usar mouse externo e colocar os objetos – como telefones, 

mouse e material impresso – próximos ao corpo para serem 

pegos com facilidade.

5. Colocar os pés inteiramente no chão.

6. Alternar entre sentar e ficar de pé durante o dia (movimentar-se 

a cada hora) para reduzir o estresse excessivo sobre a coluna 

lombar e as pernas enquanto estiver sentado.

7. Fazer pequenos intervalos (de cerca de dois minutos) a cada 

hora para se esticar e movimentar.

8. Ter cuidado para não sobrecarregar as tomadas elétricas, para 

evitar risco de incêndio.

9. Ficar atento a cabos de alimentação/extensões e outros riscos 

de tombo.

10. Manter laptops e equipamentos em locais seguros depois do 

expediente para evitar danos ou furto.

Além de compartilhar essas melhores práticas, os empregadores 

devem considerar a criação de tutoriais em vídeo e o fornecimento 

de acesso a linhas de apoio para ajudar na configuração do home 

office e para abordar de modo profissional as questões de 

desconforto físico.
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Conclusão
Enquanto os efeitos da pandemia da COVID-19 
continuam a acontecer e evoluir, a Marsh irá monitorar 
os desenvolvimentos e avaliar os impactos potenciais 
sobre os sinistros dos segurados. As organizações 
que possam estar sofrendo perdas devem seguir 
a orientação existente – inclusive coletando 
a documentação apropriada, apresentando os sinistros 
às seguradoras de uma maneira imediata e oportuna, 
e observando os termos e condições de suas apólices. 
Os profissionais de risco também devem manter 
contato com seus consultores de seguro e assessoria 
jurídica à medida que a situação vai mudando.

Para mais informações, visite nosso Centro de Recursos da Marsh entre em contato 
com  seu representante da Marsh. 
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