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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.
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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 das 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.
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Gestão durante a crise

Principais etapas de ação

De modo geral, a pandemia se desdobrará em três etapas dentro de uma empresa:
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Gestão durante a crise: Reação e adaptação 

Desafios Soluções
Mitigar riscos �� Os segurados devem cumprir com todas as 

diretrizes governamentais, reduzir o possível dano 
e mitigar eventuais responsabilizações;

�� Seguir os planos de continuidade de negócios; 

�� Proteger colaboradores, encorajando o trabalho 
remoto; 

�� Proteger instalações, prédios, etc., se necessário 
desocupar temporariamente ou fechar.

�� Cumprir com todas as condições da apólice. 
Observar, especialmente, suas coberturas, 
garantias, cláusulas de vacância, outras 
disposições, etc. Ainda, é importante informar 
as seguradoras sobre alterações materiais no 
risco devido às mudanças significativas em suas 
operações; 

�� Promover a ergonomia para ajudar os 
colaboradores enquanto trabalham de casa, 
minimizando a exposição a sinistros por acidente 
de trabalho;

�� Consultar um especialista em Engenharia 
de Riscos sobre prevenção de perdas em 
fábricas inativas, inspeções de caldeiras, prédios 
desocupados, etc;

�� Revisar cobertura complementar de  
assistência médica.

Preservando 
capital

�� A duração das restrições decorrentes da 
COVID-19 pode tornar os fluxos de receitas e fluxo 
de caixa incertos;

�� As empresas podem precisar rever suas 
orientações recentes para determinar se seus 
passivos serão impactados materialmente pela 
COVID-19; 

�� A COVID-19 pode impactar a curto prazo o 
desempenho das empresas.

�� Considerar o financiamento do prêmio como uma 
opção para ajudar a preservar o capital de giro 
durante esse período incerto;

�� Consultar atuários para rever os acúmulos e 
revisar premissas;

�� Planejar agora as renovações a partir de julho, 
remodelando suas exposições e determinando 
se sua estrutura de gestão de risco e seguro 
está otimizada para o futuro e ajustá-la às novas 
realidades financeiras dos negócios. 

Sinistros �� A COVID-19, sem dúvida, resultará na necessidade 
de os clientes em se preparar, quantificar e 
resolver reclamações complexas e de alto valor;

�� A COVID-19 pode resultar em reclamações em 
todas as atividades industriais. Os prejuízos 
financeiros devem ser tratados, registrados e 
quantificados. 

�� 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 os danos econômicos 
decorrentes da COVID-19. 
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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 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.

Gestão durante a crise: Sustentabilidade 

Desafios Soluções
Focar em 
eficiência e 
redução de 
custos

�� A COVID-19 pode resultar em incerteza 
prolongada quanto às condições do mercado de 
seguros e da economia global;

�� A necessidade de preservar o capital e reduzir 
os custos se tornará mais crítica em situações 
econômicas difíceis. Portanto, uma abordagem 
integrada para reduzir o custo de risco total de 
uma organização será importante.

�� Consultoria integrada em sinistros de 
responsabilidades - idealmente adequada 
para auxiliar os clientes a melhorar a eficiência 
e a efetividade de seus processos de risco de 
responsabilidades e reduzir o Custo de Risco 
Abrangente (CCOR) em um mercado volátil; 

�� Remodelar suas exposições a perdas, dado o 
seu novo modelo operacional, pode reduzir os 
prêmios de seguro no momento da renovação;

�� Contratar soluções de Transferência de Risco 
Alternativo (ART), por sua sigla em inglês, para 
disseminar a capacidade limitada entre múltiplas 
linhas de cobertura e atingir limites dentro de 
orçamentos mais restritos;

�� Considerar programas de fixação de taxas em 
múltiplas linhas/múltiplos anos para estabilizar a 
taxa e restabelecer as demonstrações financeiras.

Utilizar 
ferramentas 
avançadas 
e dados 
para tomar 
decisões

�� O ajuste dos planos e das estratégias de gestão 
de riscos durante a COVID-19 será importante 
para manter a flexibilidade financeira e a 
viabilidade das empresas;

�� Dados e análises podem ajudar a guiar as 
empresas ao longo da pandemia e possibilitar 
que a tomada de decisões se ajuste aos planos 
conforme necessário, otimizando o custo relativo 
do risco ao desempenho financeiro.

�� Revisões de segurança e solvência de 
mercados;

�� Nosso conjunto abrangente de soluções de Risk & 
Analytics podem ajudar os clientes no melhor uso 
de dados, independentemente de sua atividade, 
por meio de análises sofisticadas, que os apoiarão 
na tomada de decisões efetivas, racionais e 
justificáveis. 
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