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A “falha na ação contra as mudanças
climáticas" é um dos riscos mais
prováveis e mais impactantes a longo
prazo identificados na pesquisa de forma
Global.
Economic

Environmental

Geopolitical

Note: WEF Executive Opinion Survey (12,361 responses worldwide). Respondents could choose up to five risks which they viewed as being most important for doing business in their country.
Source: World Economic Forum; MMC analysis

Societal

Technological

Aspectos Ambientais, Sociais e de Governança
Environment
•

•

•

Degradação / Poluição Ambiental
– Poluição do solo, água e ar.
– Consumo sustentável.
Mudança Climática
– Poluição do ar, emissões de
gases de efeito estufa e riscos
de transição.
– Riscos físicos (ex: incêndios
florestais, precipitação
extrema, inundação, vendaval,
ciclones tropicais, aumento do
nível do mar, estresse hídrico).
Sustentabilidade
– Exposição a práticas
energéticas não sustentáveis.
– Poluição plástica / embalagens
– Geração de resíduos e
emissões de carbono.

Social
•

Direitos Humanos:
– Trabalho Infantil; Tráfico de
pessoas; Trabalho escravo.
– Reassentamento (direitos de
terra/água para povos
indígenas, apropriação de
terras).
– Deficiência no registro de
segurança do trabalhador.
– Violação dos direitos do
trabalhador.
•
Atração e retenção de talentos:
– empresas com políticas ESG e
são atrativas.
• Aumentar a produtividade
–

aumento da moral e bem-estar
dos empregados  impacto no
valor entregue aos acionistas.

Governance
•
•

•

•

•
•

Práticas de controle de fraude e
suborno.
Políticas de prevenção de práticas
anti-competitivas, lavagem de
dinheiro, conduta antiética e
sonegação tributária.
Gestão eficiente de riscos
minimizando impactos
operacionais e perda de valor.
Desempenhos Financeiros
associados às melhores práticas
ESG
Criação de valor para o acionista e
agentes de mercado.
Melhoria na reputação, levando a
um melhor posicionamento em
relação aos concorrentes.
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Exposições Ambientais Transporte
e Armazenamento
PRINCIPAIS CAUSAS DE EMERGENCIAS QUÍMICAS

ATENDIMENTOS DA CETESB NO
ESTADO DE SP ENTRE 2010 E
2020

0,5% 0,5%

3%

Acidentes Rodoviários (Tombamento /
Colisão / Choque / Abalroamento /
Capotamento)
Falha Mecânica ou Operacional

1%
2%2%

4%
4%

Causa não identificada / *

5%

Registros no período

42%

Incêndio
7%

Outras / Naturais / Ver obs
8%
10%
Fonte: Cetesb

4.052
Atividades da Indústria, Transporte e
Armazenamento foram responsáveis
74% das emergências (2.999
atendimentos).

Descarte
10%

Nada Constatado
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Exposições: Exemplos de Perdas Ambientais

Riscos climáticos (baseado no TCFD)
Riscos de transição para uma
economia de baixo carbono
• Mudanças regulatórias.
• Aumento das obrigatoriedades de reporte.
• Exposição à litígios.
• Falha ao investir em inovações
tecnológicas.
• Alto custo inicial para substituir
tecnologias atuais por outras com
emissões mais baixas.

Riscos Físicos
• Aqueles motivados por eventos, incluindo o
aumento da gravidade de eventos climáticos
extremos, como ciclones, furacões ou
inundações.
• Mudanças de longo prazo nos padrões
climáticos (por exemplo, a continuidade
de temperaturas mais elevadas) que
podem causar aumento do nível do mar
ou ondas de calor crônicas.

• Concorrência na substituição de
produtos existentes por opções com
menores níveis de emissões.

• Mudanças de comportamento dos
consumidores.
• Mudanças na oferta e na demanda de
certas commodities e de matérias-primas.

• Partes interessadas mais preocupadas.
• Percepções negativas sobre setores
específicos.

• Falhas ou problemas ESG nas cadeias de
valores.

TCFD: Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima / Task Force on Climate Related Financial Disclosures

Emissão de carbono
7,4% aa

Milhões de toneladas

3,6% aa

-2,9% aa

2.600

4.710

467,37

Mundo: 34.810
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Potenciais consequências no Setor Logístico

Falta de abastecimento
dos produtos
distribuídos

Interrupção ou redução
das atividades logísticas

Danos físicos à infra
estrutura logística

• Queda de barreiras;

• Ex. Agro: quebra de safra
por seca; geada; chuvas
intensas

• Precipitação intensa e
Alagamentos;

• Inundação de pátios e
terminais portuários;

• Vendavais e ressacas;

• Danos materiais à
rodovias, OAEs e ferrovias.

Danos à carga
• Atraso na entrega de
produtos perecíveis;
• Danos causado por
inundação a produtos
armazenados.

• Aumento do nível médio
do mar;
• Dificuldade de
navegabilidade (secas –
ex. Manaus).
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Exposições: Exemplos de Impacto de Risco
Climático

11

O setor logístico no combate ao risco climático
Combustíveis alternativos
Hidrogenio Verde; Veículos Elétricos e Híbridos;
Etanol; Biocombustível

Infraestrutura modal
Ferrovia; Hidrovia.

Eficiencia Operacional
Caminhões autônomos (eficiência de consumo)
.

Redução CO2 / TKU

Hannah Ritchie, Max Roser and Pablo Rosado (2020) - "CO₂ and Greenhouse Gas
Emissions". Published online at OurWorldInData.org.
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Modelos de transferência de riscos
Análise de Risco

Priorização

Preparação e
tratamento

Análise de
transferência de
riscos

• Identificação,
qualificação e
quantificação dos
riscos

• Avaliação do Apetite
a Risco e priorização
dos riscos críticos.

• Estruturação de
planos de resposta e
tratamentos ao
risco.

• Seguro Paramétrico
• Danos Patrimoniais
• Lucros Cessantes

• D&O – Resp. Civil dos
Executivos
• Risco Cibernético
• Riscos Ambientais

Melhorando resiliencia

Cuidados:

Oportunidades:

-

-

Greenwashing
Inflação Verde

Mercado de Carbono
Resiliência e competitividade
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A informação contida nesta publicação baseia-se em fontes que consideramos como confiáveis, mas não representamos nem garantimos a sua precisão. A Marsh não faz representações ou garantias, explícitas ou implícitas, com relação à aplicação dos termos de
apólice ou condição financeira ou de solvência de seguradoras ou resseguradores. Declarações relativas a assuntos fiscais, contábeis e legais são observações gerais baseadas unicamente em nossa experiência como corretora de seguro e consultora de risco e não
devem ser tomadas como parecer legal, fiscal ou contábil, que não temos autorização para fornecer. Quaisquer assuntos relativos a essas questões deverão ser objeto de consulta junto a seus advogados ou contadores. A Marsh faz parte do grupo das empresas
Marsh & McLennan, incluindo Guy Carpenter, Mercer e Oliver Wyman Group (incluindo Lippincott e NERA Economic Consulting). Esse document ou qualquer parte de informação nele contida não poderá ser copiado ou reproduzido sob nenhuma forma sem a
permissão da Marsh Inc., salvo no caso de clientes de qualquer uma das empresas da Marsh & McLennan que usarem este relatório para fins internos, contanto que esta página seja incluída em todas as cópias ou reproduções.

A business of Marsh McLennan

Copyright © 2022 Marsh Corretora de Seguros Ltda. Todos os direitos reservados.

