
1   COVID-19: Mapa de serviços para riscos corporativos e corretagem - Restabelecimento da normalidade 

Visão geral

A COVID-19 afetou os negócios globalmente e se 
tornou um evento de rápida progressão. 

A pandemia reforça para as empresas:

�� A necessidade de ter um planejamento proativo de 
continuidade de negócios;

�� A importância de definir uma estratégia de gestão de 
riscos e programas de transferência de riscos bem 
elaborados;

�� O valor de ter relacionamentos sólidos com o 
mercado de seguros.

COVID-19:  
Mapa de serviços para riscos corporativos e 
corretagem - Restabelecimento da normalidade 
Resposta à pandemia

Principais diretrizes

1. O mercado global está funcionando. Na América do Norte, 
em Londres, nas Bermudas, na Europa, na Ásia e na 
América Latina os mercados estão operando remotamente;

2. Esteja atento às condições do mercado. Pode haver 
impacto em determinadas atividades econômicas, maiores 
restrições nos termos e condições e alguns subscritores 
podem demorar mais tempo para cotar novos negócios. 
Mantenha-se informado sobre as atualizações do mercado;

3. Está implícito que as seguradoras do mundo todo estão 
enfrentando os requerimentos ‘caso a caso’. Quando 
se trata de solicitações de extensões de cobertura, 
alterações no curso de suas apólices, dentre outros, todas 
as seguradoras estão considerando as circunstâncias 
individuais de seus segurados.  

A reação inicial e a adaptação nas principais áreas, 
seguidas por um período de sustentação das 
operações levam a um ciclo contínuo de novas 
reações, adaptação e sustentabilidade, à medida que 
melhor se compreende as mudanças.

 Redefinir e repensar as 
operações diante de novas 
premissas, protocolos, áreas 
de foco e ritmo, colaborando 
com o retorno das pessoas 
ao trabalho.

Retomar e redefinir as 
operações e negócios de 
forma sustentável e diante 
do novo ambiente.

3 
Operação pós-crise

2
Restabelecimento da 
normalidade

1
Gestão durante a crises

Principais etapas da ação

De modo geral, a pandemia se desdobrará em três etapas dentro de uma empresa:

Reaç
ão

Adaptação

Sustentabilidade
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Restabelecimento da normalidade: Preparação e execução

Desafios Soluções

Trabalho em casa 
(home-office)

�� Equipamentos e móveis pouco ergonômicos, 
configurações e posturas inadequadas, 
exposições a reivindicações de indenizações 
dos colaboradores por trabalharem em casa;

�� Transição permanente para o modelo de 
home-office.

�� Desenvolver vídeos instrutivos sobre trabalho em 
casa, oferecer ferramentas de autoajuda on-line e 
avaliações de ergonomia profissional à distância;

�� Proteção de responsabilidade civil de práticas 
trabalhistas: cobertura para custos de defesa e 
reivindicações associadas a ações trabalhistas 
cobertas.

Edifícios vagos �� Criação e implementação de novas políticas 
e procedimentos - garantir que o impacto 
na força de trabalho não viole as leis 
trabalhistas.

�� Consultar um especialista em engenharia de riscos 
sobre a prevenção de perdas em fábricas inativas, 
inspeções de caldeiras, edifícios desocupados, etc.

Reduções na força 
de trabalho  
– Demissões, 
licenças, etc.

�� Criação e implementação de novas políticas 
e procedimentos - garantir que o impacto 
na força de trabalho não viole as leis 
trabalhistas;

�� Reduções da força de trabalho e cortes 
salariais;

�� Aumento de ações trabalhistas contra a 
empresa, bem como contra seus diretores e 
executivos.

�� Estabelecer práticas de gestão de riscos: aplicação 
coerente de mudanças de políticas da empresa em 
relação à força de trabalho devido à COVID-19;

�� Proteção de responsabilidade civil de práticas 
trabalhistas: cobertura para custos de defesa e 
reivindicações associadas a ações trabalhistas.

Impactos nos 
resultados 
operacionais e 
financeiros  

�� Litígios sobre valores mobiliários 
decorrentes da diminuição do valor 
do investimento (empresa privada) e 
capitalização de mercado/preço das ações 
(empresa pública);

�� Risco de bens pessoais de diretores e 
executivos;

�� Processos/investigações governamentais 
relacionados a supostas e potenciais 
violações da lei;

�� Contenciosos decorrentes de insolvência/
falência.

�� Desenho de programas: buscar soluções criativas 
para reduzir limites, se necessário, e aumentar as 
retenções para mitigar despesas de prêmio;

�� Proteção de Seguro de D&O para Diretores e 
Executivos (indenizáveis ou não-indenizáveis) e 
sociedades (cobertura para empresas), incluindo os 
custos de defesa;

�� Grupo de soluções estratégicas: equipe 
proprietária de serviços de risco da Willis Towers 
Watson, exclusiva para empresas em dificuldades.

Violações 
de dados e 
responsabilidades 
cibernéticas 

�� Aumento das responsabilidades cibernéticas 
devido a cortes, atrasos ou cancelamentos 
de projetos de segurança de TI, além de 
colaboradores insatisfeitos;

�� Acesso remoto da força de trabalho: mais 
oportunidades para ataque de hackers - 
ransomware ou malware.

�� Proteção de responsabilidade cibernética 
para coberturas de exposições (violações) e 
responsabilidades de terceiros;

�� Proteção de Responsabilidade Civil/Crime:  
cobertura por roubo de informações proprietárias;

�� Preparação para o aumento de perguntas ou 
novos questionamentos das seguradoras sobre 
segurança cibernética e práticas de segurança.
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Aviso Legal (Disclaimer)  
Cada apólice de seguro aplicável deve ser revista para determinar a extensão, se houver, da cobertura para COVID-19. A cobertura pode variar dependendo da jurisdição e das circunstâncias. 
Para os programas de clientes globais, é essencial considerar todas as operações locais e como as apólices podem ou não incluir a cobertura à COVID-19. As informações contidas no presente 
não visam ser uma orientação legal ou de algum outro tipo profissional e não devem substituir a consulta a seus próprios consultores profissionais e/ou departamento jurídico. Algumas das 
informações nesta publicação podem ser compiladas por fontes terceiras que consideramos confiáveis. Entretanto, não garantimos e não somos responsáveis pela exatidão dessas informações. 
Consideramos não haver qualquer obrigação em contrato, atos ilícitos ou de alguma outra forma relacionados a esta publicação e renunciamos expressamente, na maior extensão permitida por 
lei, a qualquer responsabilidade relativa a esta publicação. A Willis Towers Watson presta serviços relacionados a seguros por meio de suas empresas devidamente licenciadas em cada jurisdição 
nas quais atuam. A COVID-19 é uma situação que progride rapidamente e estão ocorrendo mudanças com frequência. A Willis Towers Watson não se compromete a atualizar as informações 
incluídas no presente documento após a data de publicação. Sendo assim, os leitores devem estar cientes de que alguns conteúdos podem ter mudado desde a data desta publicação. Por favor, 
entre em contato com o autor ou com seu contato na Willis Towers Watson para obter mais informações.

Reivindicações �� Problemas com reivindicações 
(Responsabilidade Civil, RC Empregador);

�� Avaliação de possíveis danos e prejuízos.

�� Determinar as melhores estratégias para alinhar as 
possíveis coberturas com os riscos em potencial 
- assessoria de sinistros, assessoria adicional de 
FINEX, reivindicações de propriedade nacional, 
reivindicações de responsabilidade civil;

�� Projetos de encerramento acelerado de sinistros 
devem ser considerados para favorecer a posição 
de caixa nas organizações;

�� Nossa equipe de Contabilidade Forense e Sinistros 
Complexos (FACC) pode auxiliar os clientes a 
quantificar danos econômicos.

Considerações 
financeiras

�� Condições econômicas futuras imprevisíveis;

�� Condições de mercado desafiadoras exigem 
que as empresas façam uma melhor gestão 
de negócios para manter a viabilidade 
financeira.

�� Transferência de Risco Alternativa (ART), por 
sua sigla em inglês: soluções personalizadas de 
financiamento de riscos são fundamentais para 
responder a algumas das limitações dos mercados 
de seguros tradicionais e fornecer acesso a 
diferentes formas de capital;

�� Consultoria especializada e gestão de recursos 
para apoiar os clientes na gestão de suas cativas.

Restabelecimento da normalidade:  Preparação e execução (continuação)

Contatos:

Eduardo Figueiredo 
Head of Corporate Risk & Broking (CRB), Brazil 
D: +55 11 2161 6378
Eduardo.Figueiredo@willistowerswatson.com
  
Roman Mesuraca 
Head of Broking, Latin America
Head of CRB Retail, Argentina
D: +54 11 4324 1195
Roman.Mesuraca@WillisTowersWatson.com  

Sobre a Willis Towers Watson
A Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) é uma empresa global líder em 
consultoria, corretagem e soluções, que auxilia os clientes ao redor do mundo 
a transformar risco em oportunidade para crescimento. Com origem em 1828, 
a Willis Towers Watson conta com 45.000 colaboradores apoiando nossos 
clientes em mais de 140 países e mercados. Desenhamos e entregamos soluções 
que gerenciam riscos, otimizam benefícios, desenvolvem talentos, e expandem 
o poder do capital para proteger e fortalecer instituições e indivíduos. Nossa 
perspectiva única nos permite enxergar as conexões críticas entre talentos, ativos 
e ideias – a fórmula dinâmica que impulsiona o desempenho do negócio. Juntos, 
desbloqueamos potencial. Saiba mais em willistowerswatson.com 




