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PANDEMIA COVID-19
IMPACTOS NA CADEIA DE SEPRIMENTOS E
CONSIDERAÇÕES SOBRE RISCOS E SEGUROS DE TRANSPORTES DE CARGAS

São Paulo, 16 Abril 2020
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Impactos Macro Econômicos - Mundo e Brasil
Economia Mundial em 2020 (FMI)
- Previsão de Crescimento de 3%  Recessão -3,3%
- Pior desempenho desde a grande depressão de 1929
PIB Brasil 2020
- Previsão de Crescimento 2,2%  Recessão de 5,3% (FMI)
- Relatório FOCUS: Recessão de 1,96%
- Registro de mais de 600 mil empresas fechadas no Brasil
- Projeção Recessão 5% , enquanto média América Latina -4,7% (Banco Mundial).
Marcas profundas na economia mundial e dificuldade de recuperação
Forte declínio dos índices de confiança + Turbulência dos mercados financeiros + Queda livre dos dados da economia real
FMI: 170 de seus 189 países membros terão queda na produção per capita em 2020. “O cenário sombrio vale tanto para economias
avançadas quanto em desenvolvimento. Antes, o fundo previa crescimento em 160 países. (Kristalina Georgieva, diretora-gerente)
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Impactos Marco Econômicos - Mundo e Brasil
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Impactos nos Mercados

Fonte: https://dcodeefc.com/infographics
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Impactos Marco Econômicos - Mundo e Brasil
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Fonte: www.rolandberger.com

Impacto Covid-19 no TRC

Pesquisa NTC (Apuração: 23/29.mar.20)
- Variação da Demanda Geral - 26,90%
- Carga Fracionada - 30,92%
- Carga Lotação -23,24%

Pesquisa NTC (Apuração: 06/12.abr.20)
- Variação da Demanda Geral - 43,90%
- Carga Fracionada - 46,28%
- Carga Lotação - 41,84%

Fonte: NTC
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Piora do Cenário Doméstico
Efeitos da epidemia na
demanda doméstica deverão
se refletir mais a partir das
importações de abril.

Estatísticas Carga Lotação (Apuração NTC 06/12.Abr.20)

Os desembarques continuarão
a ser afetados não somente
pelo efeito do isolamento
social na demanda interna
como também pelo impacto de
perda de renda sobre o
consumo.
Logística das empresas de
atendimento à emergências
químicas.
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Fonte: NTC

Cenário Doméstico: Desaceleração da Retração

Fonte: NTC
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Impacto Comercio Exterior
IMPORTAÇÃO JÁ SENTE EFEITO DE CÂMBIO E CRISE NO PAÍS (02/04/2020)
- O impacto nas exportações da China estão sendo menores do que o esperado. -16 e atual somente queda de 6%
- Reabertura gradual da Economia, USA e Europa já estão divulgando planejamento de reabertura
- Balança comercial de março prenuncia recuo por queda nas importações em 2020.
Importação em março US$ 14,52 bilhões, recuo 4,5% na média diária contra igual mês de 2019.
Exportações em março US$ 19,24 bilhões, recuo de 4,7%.
Balança comercial + US$ 4,71 bilhões em março, recuo 5,2% em relação a igual mês de 2019 (Secex).
De janeiro a março, +US$ 6,14 bilhões recuo 33,1% sobre o mesmo período de 2019.
Exportações: Queda 4,7% registrada em março não deve ser revertida, já que a demanda internacional será afetada pela
pandemia.
Projeção de balança 2020 (Fonte: Tendências): superávit previsto +US$ 45,0 bilhões, resultado de queda mais intensa
para as importações em relação a cenário anterior. Pela projeção, as exportações devem cair 6,8% em relação a 2019, e
as importações, 7%.
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Cenário de Quarentena & Mercados Mais Afetados
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Retomada do Transporte Internacional
Qtd escalas de navios (+5,000 TEU)
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Retomada do Transporte Internacional
Qtd escalas de navios graneleiros
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Impactos na Logistica
INTERDEPENDENCIA ENTRE INSTALAÇÕES E OPERAÇÕES
- Inércia incorporada na maioria dos setores: foco em níveis de estoque, capacidade de expedição, etc.
- Cadeias de suprimentos mais complexas à medida que novas tecnologias são introduzidas
- Complicados inter-relacionamentos  Gestão de vulnerabilidades mais difícil  Impactos em cascata
O desligamento repentino de uma operação gerenciada pela empresa ou parceiro de negócio pode criar uma perturbação na
capacidade normal de produção nas instalações a seguir (ou mesmo antes) daquele ponto.

Varejistas trocaram o foco para vendas on-line
O varejo precisou reorganizar parte da estratégia de distribuição. Grandes varejistas utilizaram os estoques de lojas físicas
fechadas para atender a demanda do on-line. Alguns transferiram estoques de lojas de shoppings para unidades de rua;
passando direcionar os produtos para vendas pelo comercio eletrônico.

INTERRUPÇÃO GLOBAL REMOVE DÉCADAS DE INÉRCIA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS.
Necessidade de entender a natureza de sua rede de suprimentos e os riscos inerentes em todos os níveis.
13

Interrupção de Negócios & e Danos Consequenciais
 Gerenciamento dos riscos e mitigação dos prejuízos

1) QUEBRAR O MITO DA AUTO-CONFIANÇA: Afeta empreendimentos de diferentes tamanhos.
2) AVALIAR A CADEIA DE SUPRIMENTOS: Entendimento da cadeia de suprimentos e vulnerabilidades.
Produtos mais críticos, fornecedores de primeiro e segundo níveis, até as matérias-primas.
3) COMPREENDER INTERDEPENDÊNCIAS E RISCOS: Cadeias de fornecimento com maior dependência externa.
- Exposições relacionadas a Interrupção Contingencial de Negócios
- Identificar dependências ocultas em sistemas interligados, interrupção de infraestruturas,
- Redundância adequada para reduzir potenciais vulnerabilidades.
4) IDENTIFICAR POSSÍVEIS PONTOS DE FALHA: Equipes, processos ou serviços críticos.
5) CRIAR ESTRATÉGIA DE RESILIÊNCIA: Plano de Resposta a Emergência, Plano de Continuidade de Negócios.
CONCLUSÃO: A análise da dimensão e complexidade entre operações interdependentes deve levar em consideração riscos operacionais
(inclusive os globalizados), além dos riscos econômicos, políticos, logísticos, sanitários e epidemiológicos, competitivo, cultural, marcos
regulatórios, eventos da natureza (ciclones, alagamentos, vendaval) dentre outros.
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Implicações nas Transferência do Riscos
Apólices Transporte de Carga
Embora seja difícil ver o Covid-19 como o principal risco que causa perda ou dano físico a bens e mercadorias
seguradas, em alguns casos é possível entender a quarentena impactando as cargas e causando grandes
interrupções nas cadeias de suprimentos globais.
Perda de Mercado
Como regra geral, as Apólices de Seguro de Carga não cobrirão prejuízos decorrentes de perda de mercado ou
outras perdas indiretas e/ou consequentes decorrentes de um risco segurado. As seguradoras ainda aplicarão esse
princípio, dada a natureza da pandemia de Covid-19.
Carga: Duração do trânsito, atrasos, despesas adicionais
P&T: Acumulação de risco nos terminais, Políticas de responsabilidade logística

15

Implicações nas Transferência do Riscos
Trânsito e Acumulação
O seguro de carga normalmente cobre as mercadorias embarcadas; sem interrupção e enquanto estão em trânsito
normal, até um máximo de 60 dias após a descarga do navio em movimento.
Caso o período de trânsito precise ser prorrogado ou haja um período de armazenamento (fora do curso normal do
trânsito), será necessário notificar as seguradoras, que podem ter direito a cobrar um prêmio adicional.
Onde os valores de remessa em um porto ou armazém excedem o limite segurado da apólice e isso ocorre fora do
controle do segurado, é importante verificar se a política de carga inclui uma Cláusula de Acumulação.
Atenção aos casos de recusa de recebimento, e necessário trânsito de retorno de mercadorias.
Carga: Duração do trânsito, atrasos, despesas adicionais
P&T: Acumulação de risco nos terminais, Políticas de responsabilidade logística
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Implicações nas Transferência do Riscos
Alterações ou Interrupções de Viagem (Trânsito da Carga)
Os termos e condições permanecerão em vigor durante toda a viagem, incluindo os desvios ou desvios necessários
aconselhados pela linha de transporte ou organizados prudentemente pelo segurado, incluindo qualquer
armazenamento prolongado. Quaisquer alterações no trânsito original precisarão ser avisadas.
Quarentena
No caso de as mercadorias ficarem em quarentena a bordo dos navios devido a razões sanitárias, a cobertura da carga
permanecerá em vigor durante toda a duração da quarentena. No entanto, despesas extras incorridas como resultado da
quarentena geralmente não serão recuperáveis sob uma apólice de seguro de carga.
Insolvência do Transportador
A maioria das apólices de carga conterá cláusulas para atender à possibilidade de as transportadoras se tornarem
financeiramente insolventes enquanto as mercadorias estiverem sob sua responsabilidade.
Essas cláusulas se baseiam no princípio de que o segurado não tinha conhecimento de uma provável insolvência no
momento do embarque e que poderia potencialmente afetar o processo normal da viagem pretendida.
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O Mercado Segurador
“Missão do mercado segurador é auxiliar as empresas para que possam conhecer, dimensionar e se proteger de possíveis
implicações aos seus negócios”
1. O setor de seguros:
• Contribuí na mitigação de riscos
• Excerce o papel de estabilizar a renda e riqueza e incentivando a geração de poupança e o investimento
• Restabelece o equilíbrio econômico do Segurado

2. Principais linha de negócios impactados
Propriedade (Property)
Responsabilidade Civíl – Acidentes de Trabalho (Laboratórios, médicos, Funcionários)
Seguros de Eventos – Cancelamento das Olimpíadas, shows
Automóvel – Volume de sinistros pode diminuir por conta da redução do transito como reflexo da quarentena
Seguro de Vida – Pandemia é risco excluído até porque no Brasil nunca aconteceu e por não estar precificado, pode comprometer a
solvência do mercado Segurador.
• Garantia – aumento da procura
• Transportes – redução da movimentação de cargas, elevação a alteração do comportamento do risco
•
•
•
•
•

3) Estudos para Obrigatoriedade do Seguros para pandemia ( a exemplo do que aconteceu com terrorismo), ou seja, requer
um estudo aprofundado calibrado envolvendo Seguradores e Resseguradores devido a volatilidade
4) Não é fato novo, (HIV foi considerado no passado pandemia), mas o que é considerado na formação do preço do seguro?
18
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Seguro de Transportes
1) COVID 19 x Quarentena x Riscos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mudança de comportamento do risco (redução do número de viagem x elevação do valor em risco)
Barreiras alfandegárias e legislação (excessão ao transportes de cargas consideradas essenciais)
Acúmulos involuntários em armazéns
Alteração das mercadorias com atratividade para roubo
Logística inconciente dos transportadores (restaurantes fechados por conta da quarentena x lei 13.103 da jornada de
trabalho do motorista)
PL 1295/2020 da deputada Leandre do PV/PR (flexibilização de transportes para cargas essenciais),
Possibilidade de elevação do nível de inadimplência
Possibilidade de elevação para tentativas de Fráude (B.O. Eletrônico, CNH vencida, etc)

2) Atenção aos possíveis impactos:
•
•
•
•
•

Alteração dos limites embarcados (durante o transportes e/ou armazenadas durante o trânsito)
Acúmulos de cargas superiores ao do contrato de seguros
Permanência das cargas em armazéns, portos e aeroportos, com prazos superiores aos estabelecidos na apólice.
Cuidado especial para cargas perecíveis e com controle de temperatura (Clausula com regras especiais);
Atenção às novas Regras de Gerenciamento de Riscos (quando aplicáveis), frente ao novo comportamento do risco em
transito ou armazém inclusive seus contratados e sub-contratados
Atenção as recomendações das Gerenciadoras de Riscos
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Seguro de Transportes
Objetivo garantir os riscos de perdas e danos ao objeto segurado durante o transportes (tangível) sobre o
incerto, inevitável, súbito e imprevisto...
VIII. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

CONDIÇÕES GERAIS

Para fins deste seguro, consideram-se prejuízos não indenizáveis aqueles expressamente convencionados nas Condições Especiais,
que fazem parte integrante e inseparável desta apólice, bem como:
a) medidas sanitárias, desinfecções ou fumigações, invernada, quarentena, demora, estadia e sobrestadia em porto, imprópria
preparação do navio para o carregamento, flutuações de preço e perda de mercado;
b) atos decorrentes de riscos políticos, de crédito e de garantia financeira.
Nº 3 - COBERTURA BÁSICA AMPLA (A)
2. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS
2.1. O presente seguro não cobre, em hipótese alguma, as perdas, danos e despesas, conseqüentes, direta ou indiretamente, de:

a) atos ilícitos do Segurado, beneficiários e/ou de seus representantes ou prepostos;
d) vício próprio ou decorrente da natureza do objeto segurado;
e) atraso, mesmo que este atraso seja causado por risco coberto, exceto despesas indenizáveis sob a alínea “a”, subitem 1.2,
da Cláusula 1 - RISCOS COBERTOS;
i) poluição, contaminação e perigo ambiental causados pelo objeto segurado;
m) ato terrorista, independente de seu propósito, quando reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade
competente;
20
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Tendências - Protecionismo x Globalização
• Teremos um aumento do protecionismo (Brexit / American First) que é diferente de uma guerra comercial.
• Ou os conceitos sobre a Globalização irão prevalecer?
• Países consumistas e mais desenvolvidos: Pessoas devem priorizar primeiro a recuperação financeira!
• Num cenário econômico tão ruim, há oportunidades na crise?
• Crise Financeira após pandemia. Impactos inicias no Fluxo de Caixa, e posteriormente nos Balanças.
• Investimentos em Infraestrutura
• Dependência da China vai diminuir? Preferência para países em desenvolvimento!
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Tendências
• Digitalização, mudança de perfil
• Mais de 4,5 bilhões de pessoas em todo o mundo já estão online.
• Até o final deste ano, 5,8 bilhões de dispositivos e máquinas B2B estarão conectados à Internet das Coisas (IoT).
• Mas o que será necessário para construir uma cadeia de suprimentos verdadeiramente conectada?
• Como atuar nesse momento x migrar para o virtual? Digitalizar a operação?
• Brazil sabe lidar com crises financeiras  Resiliência para o momento.
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Tendências
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O Clube Internacional de Seguros de Transportes (CIST) é uma entidade que reúne profissionais
da cadeia logística de riscos e seguro de transportes: seguradoras, corretoras, resseguradoras e
reguladoras de sinistros; além de embarcadores, operadores logísticos e transportadores.
O seu objetivo é reunir, integrar e capacitar à todos, além de promover a discussão sobre
questões relacionadas ao segmento.

contato@cist.org.br
https://www.linkedin.com/company/cist-seguros-de-transportes
https://www.facebook.com/CISTBR/
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