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1. Desastres naturais relacionados à mudança climática no Brasil 
i. Tendências de desastres naturais 
 

• América Latina, e o Brasil em particular, são uma das regiões mais vulneráveis considerando  
as mudanças climáticas. 

• Condições climáticas extremas (alagamentos, secas, tempestades), a subida no nível do mar e 
a probabilidade crescente de epidemias e doenças são alguns dos exemplos mais importantes. 
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• Urbanização 

 Crescimento e concentração da população e de ativos econômicos em megacidades 

 Processo urbano descontrolado & distribuição das moradias da população de baixa renda 

• Estrutura e crescimento da economia brasileira 

 Investimentos e crescimento de ativos econômicos 

 Aumento da densidade de redes econômicas (infraestrutura crítica dos setores de logística e  de energia) 

 Estrutura e desenvolvimento da indústria brasileira 

 Intensivo em capital e  altos custos fixos nas indústrias (energia, minas, siderúrgicas, indústria automobilística etc.) 

 Integração crescente na economia mundial devido à globalização 

 Complexidade crescente de cadeias de suprimento internacionais 

 Vulnerabilidade elevada devido à produção "just in time" 

 Lucros crescentes, mas também elevados custos de reposição 

• Concentração geográfica 

 Megacidades e polos económicos no Sudeste brasileiro 
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1. Desastres naturais relacionados à mudança climática no Brasil 
ii. Desenvolvimento socioeconômico 
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Mapa das rotas críticas de transportes expostas a 
inundações no Sudeste brasileiro 
 

Mapa das redes críticas de energia expostas a 
inundações no Sudeste brasileiro 

Nota: Cálculos baseados em zonas de inundação (índice de declividade de 3%) e 100 anos de inundações em zonas de rios. 
Fonte: Swiss Re GEOServices, ©GFK Geomarketing Map Edition World. 

1. Desastres naturais relacionados à mudança climática no Brasil 
ii. Desenvolvimento socioeconômico 
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1. Desastres naturais relacionados à mudança climática no Brasil 
iii. Incremento siginificativo nos custos de adaptação 
 

2010 2030 



Swiss Re | Rio de Janeiro, September 2013 7 

P
e

rd
a 

e
co

n
ô

m
ic

a
 a

n
n

u
al

 e
sp

e
ra

d
a 

(e
m

 m
 U

SD
) 

Asset Increase due to Reduction due to Adaptation 
measures 

2030 – with 
adaptation 

North North East South East South Mid-west 

Perda econômica anual esperada devido a inundações 2010 versus 2030 

122 
324 

2.609 

180 

213 

-11 

592 

1.453 

786 

314 

98 

2.255 

207 

1.373 

96 

593 

111 

361 

25 

298 
194 

-7 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500
4.062 

+2.455 
+201 

1.406 

Cód. construção:   772 
Drenagem:             587 
Estabilização de 
encostas:  94 

Crescimento de 
ativos 

Aumento devido a 
mudanças climáticas 

Redução devido a 
mudanças climáticas 

Medidas de 
adaptação 

2030 - com 
adaptações 2010 2030 

1. Desastres naturais relacionados à mudança climática no Brasil 
iii. Incremento siginificativo nos custos de adaptação 
 



Swiss Re | Rio de Janeiro, September 2013 

• Devido ao seu impacto as mudanças climáticas determinarão fundamentalmente o 
desenvolvimento socioeconômico do Brasil no século 21 

• Os custos de adaptação vão ser significativos e os processos de ajuste profundos 

 A Swiss Re estima um aumento  nas perdas econômicas esperadas, causadas por desastres naturais, de 
1,4bn USD (2010) para 4bn USD (2030) 

 Se estima um aumento das perdas econômicas em um evento de alagamento extremo (1 a cada 100 anos) 
de 14bn USD (2010) para 40bn USD (2030) 

 Se estima um aumento na população exposta ao risco de 33m ou 17% (2010) para 42,5m ou 20% (2030) 

• O desafio central do governo é garantir que os processos de adaptação não sejam traumáticos 
para a sociedade brasileira. 

• Esta apresentação trata da: 

 necessidade de desenvolver um gerenciamento de risco integrado como resposta estratégica 

 necessidade de uma mudança de paradigma na cooperação entre setor público e privado 
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1. Desastres naturais relacionados à mudança climática no Brasil 
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Identificação Análise Prevenção  Adaptação 

2. Uma estratégia integrada de gerenciamento de riscos para 
a adaptação às mudanças climáticas 

- Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento  
- Análise especializada e modelação do risco (identificar e 
quantificar riscos) 
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 Planejamento urbano e marco regulatório: 
• Marco regulatório de uso de terra 

• Códigos de construção 

 Medidas de prevenção física:  
• Sistemas de drenagem 

• Medidas de proteção como diques, sistemas de retenção 
de grandes quantidades de água, construção de cursos de 
água alternativos etc. 

• Medidas de estabilização de áreas montanhosas 

 Medidas de adaptação : 
• Instrumentos para o pré-financiamento de desastres, como 

 fundos de reserva 

 criação de um eficiente mercado de seguros contra 
catástrofes naturais (marco regulatório) 

 novos mecanismos de financiamento para o setor 
público 

• Medidas de alívio emergencial pós-desastre 

Instrumentos disponíveis da política pública: 
(ilustrativo) 
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Estratégias para o gerenciamento de riscos no país:  

• O mapeamento dos riscos no país deve ser sistêmico: 

• Identificação e análise (modelação) dos riscos principais relacionados às mudanças climáticas 

• Identificação e análise da situação fiscal/financeira do país 

• O mapeamento dos riscos no país deveria ser prospectivo: 

• O risco climático atual e as tendências dos riscos climáticos nas próximas décadas 

• A atual situação fiscal/financeira do país e tendências futuras 

• Baseado em uma análise de custo-benefício, pode-se estabelecer "uma combinação ideal de políticas" 
para a adaptação da sociedade às mudanças climáticas 
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2. Uma estratégia integrada de gerenciamento de riscos para 
a adaptação às mudanças climáticas 
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Considerações: 

• O marco regulatório para o uso da terra, os códigos de construção e as medidas de prevenção física 
reduzem significativamente o impacto de eventos de alta frequência / baixa severidade 

• As soluções de transferência de riscos são mais apropriadas para eventos de baixa frequência/alta 
severidade 

• É fundamental entender as diferenças entre o financiamento ex-ante (pré-desastre), como fundos de 
reserva e transferência de risco, e o financiamento ex post (pós-desastre), no contexto da estratégia 
de gerenciamento de risco 
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3. Cooperação entre setor público e privado 
i. Closing the gap: Criando um mercado de seguros eficiente para 
riscos de inundação 
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• Enorme  gap entre perdas econômicas e seguradas 

• Baixa penetração do seguro contra inundações 

• A maior parte das perdas econômicas geradas por inundações são arcadas por: 

 indivíduos / famílias 

 corporações 

 governos, Federal, Estadual e Municipal 

 

• Dado o futuro cenário mencionado acima (tendência de risco e desenvolvimento 
socioeconômico) e o consequente aumento dos custos de adaptação, a criação de um eficiente 
mercado de seguros contra inundações pode ser considerada uma medida fundamental na 
resposta estratégica aos desastres relacionados ao clima no Brasil. 
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3. Cooperação entre setor público e privado 
i. Closing the gap: Criando um mercado de seguros eficiente para 
riscos de inundação 
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• Um mercado eficiente de seguros contra inundações exige uma regulamentação de qualidade: 

 Intensa e justa competição em um mercado aberto  

 Incentivos para reduzir o comportamento do risco: mecanismo de preços significa colocar uma "etiqueta 
de preço no risco", altera os preços relativos e coordena milhões de decisões individuais enviando sinais 
de preços para os agentes econômicos 

 Promoção das técnicas de gestão de risco 

 Incentivos para inovação científica e tecnológica 

 Transparência na oferta dos produtos : estabelecer um equilíbrio entre a proteção aos consumidores e 
soluções sob medida para riscos complexos 

 O mercado de seguros contra catástrofes exige um mercado de resseguro aberto e justo 

• Um mercado eficiente de seguros contra inundações requer  (re-) seguradoras que 

 oferecem produtos simples e abrangentes para inundações à preços acessíveis para o mercado massificado 
de indivíduos/famílias e PMEs  

 oferecem produtos sob medida para grandes clientes comerciais e industriais 

 promovem técnicas para gestão de riscos e investir em pesquisa e desenvolvimento 
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3. Cooperação entre setor público e privado 
ii. Medida 1: Marco regulatório 
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• Diferenciação entre o mercado de seguros massificados e o mercado de riscos comerciais 

• Introdução de uma definição padrão para "inundação" em contratos de seguros prescritos 

 proprietários (prédio e conteúdo) 

 condomínios e comunidades residenciais 

 PMEs 

• Tem o dever de informar de forma clara e explicita se o contrato de seguros oferece cobertura para inundações 

• Não há permissão para sub limites em contratos prescritos 

• Definição clara e não ambígua para PME 
 

Vantagens: 

1. Maior transparência e padronização para reduzir a confusão do consumidor e permitir o bom funcionamento do 
mecanismo de preços em mercados massificados (credibilidade e acessibilidade) 

2. O aumento da demanda cria mercados massificados (pré-condição para superar antisseleções em seguros de 
inundações) 

3. Possibilidade de criar produtos sob medida de seguros de inundações para compradores profissionais 
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3. Cooperação entre setor público e privado 
ii. Medida 1: Marco regulatório 
ii.i Reforma regulatória na Austrália 
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3. Cooperação entre setor público e privado 
iii. Medida 2: Novos mecanismos de financiamento para o setor público 
 

• Novos esquemas de financiamento para aumentar a penetração dos seguros em bens públicos 

• Novos esquemas de financiamento para mobilizar ainda mais recursos financeiros no futuro 

• Coberturas paramétricas ou de índices permitem aos governos transferir suas exposições de 
riscos naturais para os mercados de seguros e capitais internacionais 

Tópico Soluções paramétricas 

Pagamento entre 2 – 6 semanas 

Utilização dos 
recursos 

A critério dos compradores 

Transparência Com base em dados 
públicos 

Flexibilidade dos 
preços 

Preço totalmente ajustável 
com base no risco 

Cobertura A critério dos compradores 

Impacto fiscal Não impacta a dívida 
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3. Cooperação entre setor público e privado 
iii. Medida 2: Novos mecanismos de financiamento para o 
setor público 
 

Exemplo ilustrativo: Simple 
parametric trigger 
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3. Cooperação entre setor público e privado 
iii. Medida 2: Novos mecanismos de financiamento para o setor 
público  
 iii.i Protegendo ativos públicos: México 
 - Fonden, Fundo Nacional de Reserva de Desastres: contribuição de 0,4% do orçamento federal anual (cerca de 800 

milhões USD) 
- - Sistema de Gestão Integrada de Riscos do Setor Público para financiar a reconstrução, a assistência emergencial e 

transferência de risco  
-  Objetos Protegidos:  

1) Infraestrutura pública (federal, estadual e municipal): estradas, pontes, infraestrutura urbana, escolas, universidades, 
hospitais, etc 

-  2) Habitação de setores de baixa renda 
- R-Fonden: banco de dados com lista detalhada de bens protegidos com a localização e os valores geo-referenciada  

- Perigos Protegidas: terremoto, furacão e enchente  
- Transferência de risco incluem um programa de resseguro Cat em excesso a retenção FONDEN, títulos catástróficos (Cat 

Bonds) multianuais com soluções paramétricas. O risco residual restante é realizado pelo governo (contribuições 
extraordinárias para o fundo) 
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3. Cooperação entre setor público e privado 
iii. Medida 2: Novos mecanismos de financiamento para o 
setor público  
iii.i Protegendo a classe de baixa renda: Haiti 

Características da solução 

 Riscos segurados: Furacão, terremoto e chuva 

 Pagamentos são feito aos tomadores de microcrédito após o desastre 
para reduzir seus empréstimos e fornecer capital emergencial 

 Apólices básicas de riscos e paramétricas são distribuídas através de 
uma instituição de microcrédito do Haiti, Fonkoze 

 Gatilho: Índice mensurado pelas agências da Fonkoze no Haiti 

 Risco básico absorvido por nova companhia fundada a partir de 
doações, MiCRO 

 Data de início: Março 2011 

 

Partes envolvidas 

 Segurado: Fonkoze 

 Único ressegurador: Swiss Re 

 Outros parceiros: MercyCorps, CaribRM, Guy Carpenter 

Informação adicional 

 Haiti é uma nação suscetível a catástrofes e não tem preparo para 
responder aos custos das mesmas 

 Antes de estruturar MiCRO, Fonkoze fornecia 100% do capital para 
cobrir os desastres naturais 



Swiss Re | Rio de Janeiro, September 2013 20 

3. Cooperação entre setor público e privado 
iv. Vantagens dos novos mecanismos de financiamento para riscos 
climáticos 

Vantagens: 

1. Alta liquidez pós-desastre: acesso rápido aos fundos a condições predeterminadas 

2. "Gatilhos de cobertura" (coverage triggers) transparentes e objetivos 

3. Não existe a obrigação de pagamento de dívida (sem impacto no nível de endividamento) 

4. Não há necessidade de realocar ou adiar outros itens orçamentais para financiar a reconstrução e ajuda de 
emergência 

5. Gestão de capital do setor público: a eliminação de riscos substanciais no "balanço patrimonial do setor 
público" tem um efeito positivo sobre ratings de crédito, e garante acesso aos mercados de crédito após 
desastres 

6. Capital protegido de pressões políticas 

Desvantagens potenciais: 

1. Riscos de base 

2. Soluções caras para eventos de alta frequência / baixa severidade 

3. Alta complexidade das soluções envolvendo o mercado de capitais 
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4. Resumo: Vantagens de cooperação entre setor público e privado 
 

1. O aumento do investimento em Pesquisa e Desenvolvimento relacionado aos risco (P & D) e 
transferência entre as partes interessadas 

2. Formulação da estratégia de gestão integrada de risco, como resultado de diálogo aberto 
com os stakeholders  

3. Pré-financiamento do risco de desastres de uma sociedade como uma medida fundamental 
de adaptação às mudanças climáticas 

 3.1 Criação de mercados de seguro de inundação eficientes para pessoas físicas e jurídicas 

 3.2 Criação de mercados de seguro de inundação eficientes para bens públicos e gastos públicos 
 relacionados a desastre 

 3.3 Promover a estabilidade financeira e o acesso aos mercados de crédito pela “eliminação de riscos nos 
 balanços patrimoniais públicos"  

4. Mobilizar ainda mais recursos financeiros para a adaptação às alterações climáticas 

 4.1 Promover o crescimento econômico através da mobilização de mais recursos financeiros e eliminar 
 incertezas substanciais para o desenvolvimento econômico 

 


