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Desgaste de 
infraestrutura  
Por mais de 50 anos, passageiros, famílias, turistas e 
cargas cruzaram a Ponte Morandi ao longo da rodovia A10, 
sobre o Rio Polcera, em Gênova. Em 14 de agosto de 2018, 
43 pessoas perderam a vida tragicamente quando um 
trecho da ponte desabou.

O desastre de Gênova é parte de uma conjuntura mais 
ampla em torno de infraestruturas desgastadas em todo  
o mundo.

A trágica perda de vidas nesse e em outros incidentes nos 
últimos anos destaca a evolução dos riscos e as complexas 
cadeias de responsabilidade associadas à infraestrutura 
econômica. Esses riscos se estendem além da interrupção 
de negócios e danos à propriedade, e envolvem obrigações 
legais, danos à reputação e possíveis indiciamentos por 
homicídios corporativos.

Se a infraestrutura faz parte de sua carteira de 
investimentos - ou se é responsável pela construção, 
operação e manutenção de grandes projetos - é essencial 
que sua organização entenda totalmente seus riscos.

Neste documento, analisamos os principais temas 
relacionados à gestão de riscos e seguros, que podem 
ajudá-lo a identificar, gerenciar e mitigar seus riscos.
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Diminuição do risco 
de falha

As falhas no “início da 
vida útil” de um ativo são 
predominantemente causadas 
por defeitos no projeto 
ou construção e erros no 
comissionamento. A boa 
governança de projetos e uma 
implementação correta e de 
acordo com o cronograma 
estipulado mitigam tal risco. 

As falhas durante a fase de 
“vida útil” são, basicamente,  
aleatórias. Bons controles 
incluem inspeção e 
manutenção. É importante 
verificar constantemente se 
o ativo está sendo usado da 
maneira como foi projetado.

O risco de falha no final 
da vida útil aumenta. É 
provável que esta fase 
seja dominada pelo 
aumento da inspeção e 
manutenção. Degradação 
do desempenho ou 
limitações no uso podem 
ser necessários.
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Não há tempo para  
envelhecer bem

Faça uma curta viagem ao redor de qualquer grande 
cidade e você observará que a infraestrutura de pontes, 
estradas, ferrovias e túneis que estão em manutenção e 
reparos são prova de que os ativos estão no limite.

Em países desenvolvidos, a maior parte dos ativos de 
infraestrutura econômica faz parte da malha da vida 
cotidiana há 40 anos ou mais. A idade média de uma 
ponte nos EUA é de 43 anos e uma em cada nove pontes 
é estruturalmente deficiente1. Surpreendentemente, 
acredita-se que existam mais de 50.000 pontes 
precisando de reparos nos EUA2. No Reino Unido, um 
estudo recente3 descobriu que mais de 2.000 pontes 
não eram adequadas para transportar os veículos mais 
pesados agora permitidos na via pública.

Nos últimos anos, houve um número crescente 
de incidentes relacionados ao envelhecimento da 
infraestrutura econômica. Tragédias como a ocorrida 
em Gênova, o colapso da ponte I-35 do Rio Mississipi, a 
falha da ponte do Rio Skagit I-54 e o viaduto que cedeu na 
Marginal Pinheiros em São Paulo representam questões 
com implicações múltiplas e substanciais para o setor 
público e privado.

1 https://www.bbc.co.uk/news/magazine-22649625

2 https://edition.cnn.com/2018/02/02/us/2018-structurally-deficient-bridges-trnd/index.html

3 https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-34856745

4 https://en.wikipedia.org/wiki/I-5_Skagit_River_Bridge_collapse
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Construída para um
mundo diferente

Não é apenas o desgaste de infraestruturas envelhecidas 
que afeta a capacidade de tais ativos atenderem às 
demandas modernas. As mudanças das necessidades 
impactam a infraestrutura e podem não ter sido 
consideradas no momento que foram projetadas. 

Nos últimos 50 anos, o peso permitido dos veículos 
de carga nas estradas do Reino Unido aumentou 
para 44 toneladas. A deterioração de ativos ocorre 
devido à circulação de veículos mais pesados, maiores 
volumes de tráfego e velocidade mais alta; tendências 
observadas no mundo todo. Em particular, o peso e a 
quantidade de veículos comerciais em uso aumentaram 
significativamente.  As pontes projetadas para o tráfego 
de 40 anos atrás agora estão suportando cargas muito 
diferentes; uma das razões pela qual o uso imprevisto é 
uma das principais causas de falha das pontes.   

Da mesma forma, os ativos que foram construídos  
para seguir padrões de segurança menos rigorosos dos 
atuais continuam a desempenhar um papel fundamental 
em nossas vidas cotidianas.  A modernização desses 
ativos traz riscos inerentes - durante os trabalhos de 
manutenção e melhorias, assim como durante a vida útil 
restante do ativo.

Sob pressão?

Uso pesado

Maiores expectativas

Financiamento incerto

Turbulência regulamentar

Aspirações de vida útil prolongada

Aumento de intervalos entre as inspeções

Redução das oportunidades de manutenção

Ambiente litigioso

Aumento da população

Urbanização

Mudanças climáticas
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Engajamento do  
setor privado

O resultado é um enorme gasto com infraestrutura. A 
McKinsey5 estimou que, para 2030, será necessário um 
gasto de US$ 49 trilhões. Esse valor inclui a construção 
de novos ativos, mas uma grande parte será destinada à 
manutenção da infraestrutura existente.

Muitos projetos de infraestrutura econômica são de tal 
dimensão e complexidade que superam a capacidade 
de investimento público. Em resposta, as autoridades 
governamentais e regionais buscam uma série de modelos 
de aquisições, como as Parcerias Público-Privadas (PPPs), 
para atrair investimentos do setor privado.

A PPP é, frequentemente, o modelo contratual preferido 
para aquisição de grandes infraestruturas econômicas; 
tanto para a manutenção de ativos existentes quanto para 
o desenvolvimento de novos. Tais acordos contratuais 
facilitam o planejamento de manutenção de longo prazo 
por meio do comprometimento de financiamento futuro - 
que é uma grande oportunidade para resolver o problema 
de orçamentos incertos de manutenção.

5 https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/bridging-global-infrastructure-gaps 
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Transferência de riscos

Independentemente do modelo de aquisição utilizado, os 
contratos envolverão a transferência de riscos de uma 
parte para a outra. Para garantir o desenvolvimento e o 
financiamento dos projetos, é fundamental que os riscos 
sejam transferidos de maneira efetiva. Não importa onde 
sua empresa esteja posicionada na cadeia de suprimentos 
- governo, agente, construtora, operador, fonte de capital 
ou financiador - é essencial que ela entenda a natureza 
dos riscos que está transferindo ou assumindo como parte 
de sua função.

Cumprir rigorosamente com as cláusulas de seu contrato 
pode não ser suficiente para mitigar todos os riscos.  
O dever da empresa é ser diligente e manter o foco primário.

Há várias considerações importantes.

Riscos de interface contratual

Uma característica comum da gestão e entrega de 
ativos de infraestrutura, e particularmente das PPPs, é 
a participação de um grande número de organizações 
contratadas. Uma consequência óbvia disso é o grande 
número de interfaces contratuais, técnicas, legislativas e 
físicas. Essas interfaces trazem riscos.

É importante que os riscos sejam entendidos e alocados 
de maneira eficaz e que todas as partes tenham clareza de 
suas obrigações. 

A presença de um consultor pode ajudar a garantir que 
isso ocorra. Quem é o consultor de seu projeto?

Transferência de um ativo desgastado como 
parte de um contrato de construção 

Frequentemente, a operação e a administração de ativos 
existentes podem fazer parte da implementação de ativos 
substitutos. Por exemplo, o contrato para a construção de 
um novo aeroporto pode incluir a operação, manutenção e 
desativação do aeroporto existente como parte do acordo.

O foco principal é, muitas vezes, o contrato de construção 
de uma nova obra. No entanto, é primordial que o licitante 
vencedor compreenda toda a natureza dos riscos 
relacionados ao ativo existente. Isso é particularmente 
crítico, pois qualquer atraso na construção pode exigir o 
prolongamento da vida útil do ativo.

É importante lembrar que as habilidades requeridas pela 
equipe durante o período de manutenção do “fim da vida 
útil” de um ativo, se comparado com a de uma “nova obra 
em construção”, são muito diferentes.  A equipe possui 
toda essa gama de habilidades?

Uma abordagem baseada em riscos para a operação e 
manutenção do ativo atual garantirá uma estimativa precisa 
de custos no momento da licitação e na manutenção 
econômica durante a vida útil remanescente do ativo.        

Duração do contrato

Os contratos de PPPs normalmente têm uma duração 
de vinte e cinco anos. Consequentemente, utilizar um 
modelo de risco de longo prazo é crucial para garantir que 
o financiamento do ciclo de vida e de manutenção esteja 
disponível durante toda a vigência do contrato.

Obrigações de transferência

É essencial que todas as partes tenham clareza quanto  
às obrigações de transferência do ativo no final do período 
do contrato.

Definir e alinhar as obrigações e responsabilidades são 
fundamentais para garantir uma transferência tranquila.

Quem é responsável pelo o quê? Quem tem a 
responsabilidade civil? Quais são as consequências do 
não cumprimento das obrigações?

Diferenciação entre propriedade e operação

Existe um risco inerente ao diferenciar propriedade de 
operação. 

Pode-se possuir um ativo, mas desempenhar uma função 
muito restrita no seu dia a dia. Também é possível operar e 
manter um ativo em nome de outra parte.

Novamente, é imprescindível que todas as partes 
entendam quem é responsável pelo o que e quem tem a 
responsabilidade civil se algo der errado.

Podem ocorrer outros problemas quando o financiamento 
para a construção (investimento de capital) é considerado 
ou administrado por uma terceira organização, separada 
daquela que é responsável pela operação e manutenção. 
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Engenharia de riscos

Então, como gerenciar sua exposição ao risco e colocar 
em prática medidas adequadas para mitigá-los? A 
engenharia de riscos fornece uma estrutura organizada 
para alcançar isso. 

O primeiro passo consiste em estabelecer quais são seus 
riscos - tanto nos níveis individuais de ativos quanto de 
portfólio. Isso é feito por uma análise das informações 
de administração dos ativos (como detalhes de projeto e 
registros de manutenção), inspeções, pesquisas e análises. 
Essas atividades podem ser realizadas em todos os ativos 
críticos ou em uma amostra representativa para as contas 
do portfólio.  

Formas de falha e riscos podem então ser identificados. 
Em seguida, é possível revisar os mecanismos de controle. 
Esses podem incluir atividades de inspeção e manutenção, 
oportunidades de projetar ou eliminar perigos e identificar 
possíveis novas formas de controle.

Benefícios da engenharia de riscos para 
gerenciar o custo total de seus riscos

Apresentação estruturada dos riscos às 
seguradoras para garantir que a mitigação 
proativa de riscos seja recompensada por meio 
de termos aprimorados ou prêmio reduzido.
Sabemos o que as seguradoras gostam de ver 
e podemos responder de acordo. Crucialmente, 
isso permite que as seguradoras ofereçam 
prêmios que reflitam o verdadeiro nível de risco.

Redução gradual das perdas abaixo de uma 
franquia (retenção autossegurada) - com um claro 
benefício para a lucratividade organizacional.

A engenharia de riscos personalizada, específica do local 
da obra permite que você entenda quais riscos estão 
presentes e quais medidas de mitigação são apropriadas.

Alcançando o menor custo total do risco

Co
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guros
Gerenciam

ento de perdas

Gestão de riscos

Custo total do risco
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Áreas de interesse para engenheiros de riscos

Competência das organizações 
envolvidas: experiência em projetos, 
construção, operação e manutenção de 
infraestruturas complexas.

Profundidade e complexidade da cadeia 
de fornecimento: análise de todas as 
partes envolvidas e suas relações físicas  
e contratuais.

Exposição a riscos de longo prazo e 
potencial refinanciamento: considera a 
exposição ao risco ao longo do tempo.

Cláusulas de transferência: quais são as 
obrigações de cada parte no momento de 
transferir o ativo. O que significa algo em “boas 
condições”?

Obrigações de manutenção e inspeção: as 
obrigações são claras e mensuráveis? Elas 
são alcançáveis?

Normas: quais normas de engenharia são 
aplicadas? Trata-se de requisitos legais 
mínimos ou das melhores práticas globais?  

Fundos do ciclo de vida: são suficientes?

Plano de inspeção e manutenção

O plano de inspeção e manutenção (plano de gestão de 
ativos) é um documento crítico.  

Em um plano eficaz, são detalhadas as atividades de 
inspeção e manutenção necessárias, e um orçamento é 
atribuído, auditado e entregue. Além de proteger contra 

riscos de falhas, um sistema de manutenção planejado 
será mais econômico do que uma abordagem reativa. Os 
gastos com manutenção devem ser programados para 
manter os ativos sob condições aceitáveis e sem intervir 
com muita frequência. A logística e a interrupção de 
negócios durante a manutenção e as variações sazonais 
também fornecerão informações sobre a melhor estratégia 
de intervenção.

Na zona proibida, o risco de falha e o  
custo dos trabalhos corretivos aumentam.

Bom

Deficiente
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O plano deve ter foco em risco para que os esforços sejam 
direcionados nas áreas críticas e respondam a mudanças no 
uso de ativos, atividades adjacentes e proposta de vida útil. 
É necessária uma atenção especial se um portfólio de ativos 
for geograficamente distribuído ou se variar em idade ou tipo 
em todo o portfólio.

A modelagem probabilística pode ser usada para informar 
os regimes de inspeção - isso pode ser valioso para os 
portfólios de ativos, porém não substitui a inspeção “no solo”.

Inspeção e manutenção baseadas em riscos

 …todo mundo quer construir,  mas 

ninguém quer fazer manutenção. 

    Kurt Vonnegut

Enquanto todo mundo quer cortar a fita inaugural de uma 
obra, o trabalho de manutenção é percebido somente pela 
falta de glamour.

Isso significa que, quando os orçamentos são reduzidos, 
a inspeção e a manutenção podem se tornar alvos de 
economias de curto prazo. O escrutínio e a supervisão da 
inspeção e manutenção são, portanto, essenciais. 

Um sistema de inspeção baseado em riscos garantirá que 
um orçamento de manutenção apropriado seja alocado, 
reduzindo o risco de falhas. Idealmente, isso deve ser 
realizado na fase de licitação para assegurar que fundos 
suficientes do ciclo de vida estejam disponíveis; algo que 
deve ser considerado por todos os envolvidos. 

O planejamento de manutenção baseado em evidências 
permite programar e planejar os gastos de maneira a reduzir 
as interrupções de negócios e aumentar o valor máximo. 

Garantir que a manutenção seja realizada

Os planos de manutenção e inspeção são somente o 
primeiro passo. É imprescindível realizar a supervisão 
correta para garantir que esses planos sejam seguidos e 
que os problemas identificados sejam resolvidos. 

Os engenheiros de risco podem ajudar a implementar os 
processos adequados de auditoria, vigilância e controle/
governança e estabelecer normas apropriadas.

Registros robustos permitem demonstrar a conformidade 
com as obrigações contratuais, o cumprimento do dever  
de cuidado e fornecer informações valiosas em caso de  
um incidente. 

Projetos que consideram a inspeção e 
manutenção

O risco é reduzido quando a infraestrutura considera em 
seu projeto a inspeção e a manutenção em mente. Embora 
a legislação atual do Reino Unido abranja novos projetos, 
como normas para a Gestão de Projeto de Construção no 
Reino Unido, os ativos mais antigos podem não ter sido 
projetados com o mesmo nível de previsão. É fundamental 
entender o impacto disso nas atividades de inspeção e 
manutenção - e no financiamento necessário para isso.
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Análises de catástrofes naturais: 
considera a ampla gama de ameaças.

Soluções de engenharia de riscos da Willis Towers Watson

Algumas das maneiras que os Engenheiros de Risco da Willis Towers Watson ajudam nossos clientes a entender e mitigar o 
risco de infraestrutura são apresentadas a seguir:

Inspeções de danos materiais/interrupção 
de negócios: identificar e documentar os 
riscos e as recomendações para mitigá-los.

Tais estudos e análises são 
frequentemente realizados em conjunto 
com  os corretores para apresentar o 
risco e compartilhar conhecimento.

Avaliação de exposição a 
responsabilidade civil:  a exposição de 
terceiros pode ser significativa nas obras de 
infraestrutura econômica.

Inspeções de construção (para apólices 
de Riscos de Engenharia): documentar e 
avaliar os riscos de projetos de construção.

Avaliação do cenário de perda sob 
medida: quantificar a exposição e verificar 
a cobertura. Fornece uma visão precisa do 
risco para informar e validar as decisões de 
transferência de risco.

Avaliação analítica: melhor aproveitamento 
dos dados disponíveis para a tomada de 
decisões informadas.

Inspeções de danos materiais /interrupção 
de negócios em conjunto com construção: 
particularmente relevantes para contratos 
de engajamento do setor privado, nos quais 
se realiza a manutenção de ativos existentes 
enquanto novos ativos são entregues, muitas 
vezes em locais muito próximos. 

Análise de documentos: revisar políticas 
corporativas, acordos de competência, 
planos de inspeção e acordos de gestão.
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Protegendo sua empresa ao 
determinar um panorama baseado 
no seu risco total de obras de 
infraestrutura
Poucos riscos são tão complexos quanto os grandes projetos de 
infraestrutura econômica, em que a escala, o tempo de vida útil e a 
complexidade contratual se combinam com os desafios de atender 
incansavelmente às comunidades econômicas.

Acreditamos em uma abordagem baseada em risco, unida à uma 
experiência profunda em projetos de infraestrutura, engenharia de  
risco e modelos de financiamento do setor privado para fornecer 
soluções estratégicas.

Depois de identificar a natureza de seus riscos, a Willis Towers Watson 
desenvolve o programa de transferência de riscos mais apropriado e 
o apresenta ao mercado de seguros para garantir a cobertura mais 
adequada e econômica. Também ajuda sua empresa na gestão de 
sinistros para obter os melhores resultados.

12   willistowerswatson.com
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Nossa abordagem baseada em riscos nos 
proporciona o conhecimento para desenhar um 
programa de seguros estruturado:

Os principais benefícios incluirão limites/cobertura 
refletindo:

�� Todos os riscos aos quais sua empresa possa estar 
exposta serão destacados por uma análise completa e 
pelo apoio de engenheiros para garantir a cobertura mais 
adequada.

�� A natureza variável das responsabilidades: uma avaliação 
atualizada da exposição legal de responsabilidade, 
incluindo riscos em evolução, como riscos cibernéticos e 
morte por negligência corporativa.

�� Uma avaliação personalizada para quantificar seus 
riscos: não basta simplesmente basear limites no “que 
outros ativos similares estão comprando” ou o que seus 
credores podem exigir.

�� Riscos transferidos para sua cadeia de suprimentos: 
requisitos de aprovação adequados para refletir os riscos 
transmitidos, como por exemplo, limites de responsabilidade 
profissional para contratados e consultores.

Principais questões

Sua organização pode dar uma resposta 
afirmativa para as seguintes questões? 

�� Conhece e entende suas obrigações e 
responsabilidades contratuais e estatutárias?

�� Sabe quem é o responsável pelo o que na cadeia de 
contrato?

�� Entende sua cadeia de suprimentos?

�� Está confiante de que não há lacunas?

�� Tem cumprido sua diligência de cuidado? Tem como 
demonstrar isso?

�� Sabe em que condições seus ativos estão? Eles 
foram inspecionados recentemente?

�� Sabe qual é o seu plano de manutenção? É 
financiado?

�� Compreende toda a gama de consequências 
decorrentes de uma falha?

�� Tem a proteção adequada para a natureza e o nível 
de risco que enfrenta?

�� Os riscos de infraestrutura recebem tanta atenção 
quanto o risco financeiro em sua organização?

A equipe global de Infraestrutura da Willis Towers 

Watson utiliza uma abordagem estratégica para 

grandes projetos de infraestrutura, promovendo 

a excelência e um enfoque unificado para trazer 

soluções de risco ideais aos clientes do setor.

Como líder global em consultoria de riscos e 

seguros, com ampla experiência em projetos 

de infraestrutura, PPPs e projetos financiados, 

a Willis Towers Watson oferece serviços 

completos para todas as partes envolvidas 

no ciclo de vida de projetos. Nossa equipe de 

especialistas dedicados entrega soluções 

pioneiras para alocação de risco apoiadas pela 

experiência incomparável de nossas equipes de 

construção e colocação operacional, engenharia 

de risco, análise e sinistros. Nossa abordagem 

baseada em risco e combinada com um forte 

entendimento dos requisitos de todas as partes 

do projeto nos torna um consultor de confiança 

para empresas de projetos, provedores de 

capital, instituições de crédito e financiamento, 

bem como governos centrais e locais.



  Decisões baseadas em 
informações errôneas podem 
levar a resultados ruins e custos 
elevados para as organizações.

Isso pode culminar no  
desperdício de oportunidades, 
tomada de riscos 
desnecessários, alocação 
incorreta de recursos e, em última 
análise, em não alcançar metas 
ou objetivos estratégicos. 

     Michael J Keegan, Fiat Chrysler
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Sobre a Willis Towers Watson
A Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) é uma empresa global líder em 
assessoria, corretagem e soluções que ajuda clientes em todo o mundo a 
transformar o risco em um caminho para o crescimento. Com raízes que datam 
de 1828, a Willis Towers Watson tem mais de 40.000 funcionários atendendo a 
mais de 140 países. Projetamos e entregamos soluções que gerenciam riscos, 
otimizam benefícios, cultivam talentos e ampliam o poder do capital para proteger 
e fortalecer instituições e indivíduos. Nossa perspectiva única nos permite ver 
as interseções críticas entre talentos, ativos e ideias - a fórmula dinâmica que 
impulsiona o desempenho dos negócios. Juntos, nós desbloqueamos potencial. 
Saiba mais em willistowerswatson.com.watson.com. 

Para mais detalhes, entre em contato:

Barry Gibbs 
Engenheiro de Controle de Riscos  
barry.gibbs@willistowerswatson.com

Joanne Foley 
Diretor – Infraestrutura Global  
joanne.foley@willistowerswatson.com

Maria Sanchis 
Líder Regional – Indústria de Construção - LatAm  
maria.sanchis@willistowerswatson.com

James Hodge 
Líder – Indústria de Construção – Brasil  
james.hodge@willistowerswatson.com
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