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Os impactos da tragédia imposta pela pan-
demia da covid-191  sobre a saúde das pes-
soas e sobre a economia, ainda que incertos, 
já se revelam de grande monta e implicarão, 
dentre outros, em empregos perdidos, falên-
cias de empresas, inadimplência e default 
de bonds, impondo desafios às instituições 
financeiras e ao sistema financeiro. 

Nesse contexto, é pertinente investigar quais 
as possíveis implicações da pandemia para 
a análise Ambiental, Social e de Governança 
(ASG) das instituições financeiras.

Para tanto, o presente relatório é baseado 
nas seguintes premissas:

     i)  A crise decorrente da covid-19 ser-
ve como inspiração para discussões 
mais abrangentes sobre gestão de 
riscos de epidemias e doenças con-
tagiosas.

     ii)  Riscos ASG (Riscos Socioambientais 
e de Governança Corporativa) são 
tratados como riscos transversais. 
Isto é, não se tratam de questões 
isoladas, mas que impactam e inte-
ragem com outros riscos, tais como 
riscos de crédito, operacional e de 
mercado.

Não é objetivo do relatório prever quando 

a próxima pandemia ocorrerá, mas con-
tribuir com reflexões sobre as possíveis 
conexões entre a covid-19 e a análise 
ASG. Esse processo é relevante em um 
mundo sujeito a eventos de difícil previ-
são e grande magnitude, tais quais o sur-
gimento e propagação da covid-19 e de 
seus impactos sobre diferentes aspectos 
da vida humana e, consequentemente, do 
setor financeiro.

O relatório segue uma lógica dedutiva (do 
todo para o específico). Trazendo conhe-
cimentos oriundos da economia, epide-
miologia, gestão de risco e outros cam-
pos do conhecimento nas suas seções 
iniciais, é estabelecido o contexto da co-
vid-19, seus dados e fatos, que oferecem 
a base para as análises sobre os impac-
tos econômicos que decorrem da crise e 
as implicações para o gerenciamento de 
risco. Também são apresentadas as pre-
missas para a discussão sobre a relação 
entre covid-19 e o gerenciamento de ris-
co, inclusive com breve caracterização do 
Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Na Seção 3, parte-se dos conceitos e litera-
tura consultados nas seções preliminares, 
além de fontes bibliográficas e documentais 
adicionais, para avaliar quais as possíveis 
implicações da pandemia para a gestão 

Apresentação

ASG das empresas, bem como apontar pos-
síveis aprendizados decorrentes da pande-
mia para o aprimoramento dos processos 
de análise ASG e gestão de riscos de bancos 
e investidores. A última Seção apresenta as 
considerações finais do relatório.

O relatório é fruto da parceria entre o Pro-
jeto Finanças Brasileiras Sustentáveis 
(FiBraS) e o Centro de Estudos em Sus-
tentabilidade (FGVces) da Escola de Ad-
ministração de Empresas de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas (FGV).

1 Observação: o relatório adota a grafia de covid-19 inteiramente em minúsculas, visto que se trata de uma doença (como aids, 
hepatite, sífilis). Nesses casos, apenas nomes próprios apresentam inicial maiúscula (por exemplo, doença de Parkinson) 
(Senado Federal, 2013).
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Este White Paper busca avaliar quais os 
possíveis aprendizados decorrentes da pan-
demia para a Análise Ambiental, Social e de 
Governança (ASG) de bancos e investidores, 
de forma a contribuir para discussões sobre 
o aprimoramento da gestão dos riscos de 
crédito e de mercado dessas instituições. 

A crise decorrente da covid-19 reforça a im-
portância da gestão de determinados temas 
ASG por parte das empresas de forma que 
desenvolvam uma gestão mais robusta para 
enfrentar riscos de novas epidemias e doen-
ças contagiosas. A partir de uma avaliação 
sobre as possíveis implicações da covid-19 
para a gestão ASG das empresas, foram 
identificados, em caráter exploratório e não 
exaustivo, os aspectos a serem reforçados 
na análise ASG realizada por analistas de 
crédito e investidores (Quadro 1).

Para a análise de temas ASG, utilizou-se 
como base a classificação apresentada 
no questionário do Índice de Sustenta-
bilidade Empresarial (ISE), com inclusão 
de alguns temas abordados pelo “Envi-
ronmental, Social & Governance Issues 
in Investments: A Guide for Investment 
Professionals to its portfolio of  ESG re-
sources”, do CFA Institute e adaptações 
dos autores (Quadro 14). Vale ressaltar 
que outros instrumentos e índices classi-
ficam os temas ASG de maneira diversa. 
Dessa forma, o leitor está convidado a 
selecionar a classificação que conside-
rar mais apropriada.

O quadro a seguir discute apenas os 
aspectos ASG reforçados pela pande-
mia e não a análise ASG em sua inte-
gralidade.

Principais mensagens

Quadro 1.  Contribuição do tema para o fortalecimento da gestão de riscos de epidemias e doenças 
contagiosas da empresa

Tema Tema ASG

Baixo - Biodiversidade e desmatamento (A);
- Investimento Social Privado (S);
-  Divulgação de informações sobre aspectos socioambientais nos 

relatórios externos (G).

Médio - Sistemas de incentivo e engajamento dos gestores (G);
- Relacionamento com sócios (G);
-  Questões relacionadas a conduta, conflitos de interesses e mecanis-

mos anticorrupção (G).

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 1.  Contribuição do tema para o fortalecimento da gestão de riscos de epidemias e doenças 
contagiosas da empresa

Alto - Valorização da diversidade e o combate à discriminação (S);
- Gestão da cadeia de valor (S);
-  Relações éticas e as práticas de transparência e diálogo com as 

partes interessadas (S);
- Políticas e gestão de ativos intangíveis (G).

Muito Alto - Gestão de saúde e segurança no trabalho (A);
- Condições de trabalho (S);
- Papel das lideranças (S);
- Relações de consumo (S);
- A estrutura e o funcionamento do Conselho de Administração (G);
- Políticas e procedimentos de gestão de riscos e oportunidades (G);
- Proteção de dados e privacidade (G).

Fonte: elaborado pelos autores.

       A incorporação desses aspectos à análi-
se ASG contribui para o aprimoramento 
da gestão do risco de crédito dos ban-
cos, uma vez que o desempenho ASG 
do tomador de crédito pode afetar a 

sua qualidade creditícia, e a gestão do 
risco de mercado de investidores, já 
que o desempenho ASG da empresa 
investida pode ter impacto no preço de 
suas ações e na distribuição de lucros.

Figura 1. Análise das implicações da covid-19 para a gestão e análise de risco ASG

Fonte: elaborado pelos autores.
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       Para que analistas de crédito e de 
investimentos possam incorporar, em 
sua análise ASG, temas relevantes 
para a gestão do risco de epidemias 
e doenças contagiosas, o quadro a 

seguir apresenta exemplos de per-
guntas, concebidas a partir da lite-
ratura consultada, a serem feitas às 
empresas investidas ou tomadoras 
de crédito:

Quadro 2.  Exemplos de perguntas norteadoras

Tema Exemplos de perguntas norteadoras

Gestão de saúde e 
segurança no trabalho 
(A)

A empresa frequentemente adapta seus protocolos de saúde e segu-
rança para se adequar a novos riscos e crises? E para novos contex-
tos de trabalho, como o trabalho remoto?

Biodiversidade e 
desmatamento (A)

A empresa realiza análise socioambiental das regiões em que se en-
contram as plantas e sedes administrativas da empresa? Ajusta seus 
protocolos de saúde e segurança com base nessa análise? 

Condições de trabalho 
(S)

A política de recursos humanos (por exemplo, benefícios) é continua-
mente revista, de forma a refletir as necessidades dos colaboradores 
e novos contextos operacionais em função de novos riscos e crises?
A empresa adota medidas para promover a saúde mental dos colabo-
radores? 

Papel das lideranças 
(S)

Os gestores são continuamente capacitados em habilidades de 
liderança?
Os processos de avaliação de desempenho e de treinamento são 
flexíveis e passíveis de adaptação para momentos de crise?

Valorização da 
diversidade e 
o combate à 
discriminação (S)

O Conselho de Administração é formado por pessoas com experiên-
cias profissionais, formações acadêmicas, expertises e personali-
dades diversas?
Há algum protocolo para as atividades do Conselho de Administração 
para momentos de crise (por exemplo, encontros mais frequentes e 
remotos)?

Relações de consumo 
(S)

A empresa está preparada para atender ao crescimento do comércio 
e provisão de serviços por meios virtuais ou à distância?
A empresa frequentemente reavalia o desenho de suas embalagens, 
de forma reduzir o impacto ambiental e garantir a segurança de seus 
clientes e consumidores?

Investimento Social 
Privado (S) Não aplicável.

Gestão da cadeia de 
valor (S)

A empresa tem processos de engajamento com a sua cadeia de 
fornecedores sobre respeito aos direitos humanos (por exemplo, 
trabalho infantil e análogo ao escravo)?

Relações éticas 
e as práticas de 
transparência e 
diálogo com as partes 
interessadas (S)

A empresa possui uma cultura de diálogo frequente com seus stake-
holders? Quais processos adota para considerar os interesses desses 
stakeholders na estratégia e tomada de decisão da empresa?

Sistemas de incentivo 
e engajamento dos 
gestores (G)

Caso a empresa tenha recebido auxílio governamental, houve algum 
ajuste em sua política de remuneração executiva (no ano fiscal em 
que recebeu o auxílio)?

Fonte: elaborado pelos autores. 
Obs: A pertinência de cada pergunta ao tema é explicitada ao longo do documento.

Quadro 2.  Exemplos de perguntas norteadoras

Relacionamento com 
sócios (G)

Caso a empresa tenha recebido auxílio governamental, houve algum 
ajuste em sua política de distribuição de lucros (no ano fiscal em que 
recebeu o auxílio)?

A estrutura e o 
funcionamento 
do Conselho de 
Administração (G)

Os membros do Conselho de Administração dispõem da dedicação 
necessária para cumprir as suas funções?
A estrutura de governança da empresa favorece a tomada de decisão 
rápida, particularmente em momentos de crise?

Questões 
relacionadas a 
conduta, conflitos 
de interesses 
e mecanismos 
anticorrupção (G)

A empresa divulga o seu código de ética e respectivos mecanismos 
de comunicação e denúncia com frequência?

Políticas e 
procedimentos de 
gestão de riscos e 
oportunidades (G)

A empresa tem como prática avaliar continuamente riscos emergen-
tes que possam ter impactos no médio e longo prazo?
Quais processos a empresa adota para considerar novos riscos em 
seu planejamento estratégico?

Políticas e gestão de 
ativos intangíveis (G)

Que medidas a empresa adota para a gestão de sua reputação em 
contextos de crise (por exemplo, criação de comitê de crise com 
atribuições de relacionamento com stakeholders e gestão do risco 
reputacional)?

Divulgação de 
informações 
sobre aspectos 
socioambientais nos 
relatórios externos (G)

A empresa divulga os processos e práticas que adota para responder 
a crises?

Proteção de dados e 
privacidade (G)

Que medidas a empresa adota para proteger informações corporati-
vas e os dados de clientes e consumidores?

Fonte: elaborado pelos autores. 
Obs: A pertinência de cada pergunta ao tema é explicitada ao longo do documento.
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A presente seção é dedicada a oferecer 
uma visão global e conceitual sobre a pan-
demia da covid-19, doença causada pelo 
novo coronavírus (Sars-CoV-2), com o que 
se sabe e não se sabe até o momento, suas 
implicações observadas e esperadas, bem 
como apresentar conceitos relevantes para 
a exploração dos efeitos dessa crise sobre 
os indivíduos. Trata-se, portanto, de relato 
introdutório, baseado em informações am-
plamente disponíveis, para embasar análi-
ses mais profundas e específicas acerca da 
relação entre covid-19 e aspectos ASG na 
Seção 3 do documento.

1.1 Fatos sobre covid-19 e impactos 
sobre saúde pública

Em 30 de dezembro de 2019, no hospital 
Wuhan Jinyintan, em Wuhan (China), um 
paciente com pneumonia de etiologia des-
conhecida foi alvo de procedimentos para 
testes de detecção vírus da família dos co-
ronavírus; era então registrado o primeiro 
caso (conhecido) de covid-192 no mundo. 
Ainda que exista alguma dúvida acerca do 
fato, a doença chegou ao Brasil quando 
um homem de 61 anos retornou da Itália e, 
em 26 de fevereiro de 2020, testou positivo 
para o Sars-CoV-23.

Desde o surgimento e propagação da 

doença é possível observar três crises de-
correntes da covid-19: 

     i)  Crise sanitária, relativa à possibilidade 
do colapso dos sistemas de saúde; 

     ii)  Crise comportamental/social, refe-
rente à necessidade de alteração de 
hábitos sociais (como hábitos de 
higiene, alterações nas formas de 
relacionamento e medidas de distan-
ciamento); e 

     iii)  Crise econômica, concernente à di-
minuição da atividade econômica, 
por exemplo com redução de consu-
mo e investimentos, em decorrência 
das mudanças de comportamentos 
e de políticas públicas4.

Um primeiro ponto de análise para os efei-
tos da covid-19 diz respeito aos seus im-
pactos sobre vidas humanas e a saúde pú-
blica. Para tanto, pode-se utilizar da família 
de modelos comumente adotada no cam-
po da epidemiologia, os modelos S-I-R, 
para estruturar a apresentação dos fatos 
relevantes acerca desta pandemia, onde  o 
estágio de progressão da doença em uma 
população N, em determinado momento t, 
é estimado a partir de:

St+ It+ Rt+ Dt+Ct=N

Características da crise: a 
pandemia de covid-191

2 (WHO & PRC, 2020).
3 (FGV EMAp, 2020).
4  (Conforme sugerido por Conti, 2020).

Onde: St = Suscetíveis; It = Infecciosos; Rt 
= Resolvendo (doentes, mas não infeccio-
sos); Dt = Falecidos (no inglês, dead); e Ct = 
Curados (recuperados e imunes)5.

De maneira simplificada, uma pessoa 
suscetível é contaminada ao entrar em 
contato “adequado” com uma pessoa in-
fecciosa. Posto de outra forma, a taxa de 
reprodução da doença (R0):

R0= β ×1/γ

Onde: R0 = número de infecções a partir de 
uma pessoa doente; β = número de conta-
tos “adequados” por dia; e 1/γ = número de 
dias em que os contatos são infecciosos6. 
Assim, o que se sabe sobre esses parâme-
tros para o mundo e para o Brasil? A Ta-
bela 1 apresenta os fatos relevantes sobre 
covid-19 para o Brasil e o mundo.

5 (Conforme apresentado por Fernández-Villaverde & Jones, 2020a).
6 Idem.
7 Estimativa do IBGE para 2019 (Ministério da Saúde, 2019).
8 (Worldometer, 2020).
9 (Ministério da Saúde, 2020b).
10 (Ministério da Saúde, 2020b).
11 Casos em acompanhamento, ou seja, “todos os casos notificados nos últimos 14 dias pelas secretarias estaduais de Saúde. 
e que não evoluíram para óbito” e “todos aqueles casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave que foram internados nos últi-
mos 14 dias e que não apresentam registro de alta ou óbito no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe”.
12 (Ministério da Saúde, 2020b).
13 Total de casos confirmados (5.653.821 casos em 26 de maio de 2020 e 19.909.062 em 10 de agosto de 2020, Johns Hopkins 
University, 2020), menos curados e falecidos.
14 (Fernández-Villaverde & Jones, 2020b).
15 Menor: Bósnia e Herzegovina; Maior: Nova York (cidade) (Fernández-Villaverde & Jones, 2020b).
16 Dados referentes aos dias 19 de maio de 2020 e 6 de agosto de 2020 (Fernández-Villaverde & Jones, 2020b)
17 Menor: Holanda; Maior: Andorra (Fernández-Villaverde & Jones, 2020b).
18 Menor: 25 países ou regiões; Maior: Cabo Verde (Fernández-Villaverde & Jones, 2020b).

Tabela 1. Fatos relevantes sobre covid-19 no Brasil e no mundo

Parâmetro Brasil 26/5 Brasil 10/8 Mundo 26/5 Mundo 10/8

População (P) 210.147.1257 ≈ 7.787.392.6008

Curados (C) 158.5939 2.118.46010 2.327.388 12.138.271

Falecidos (F) 24.512 101.049 353.414 732.128

Resolvendo (R)
208.11711 815.913 12 2.973.019 7.038.66313 

Infecciosos (I)

Suscetíveis (S) 209.755.903 207.111.703 ≈ 7.781.738.779 ≈ 7.767.483.538

R0 (inicial) 1,3314 0,784 – 2,36415

R0 1,125 1,0316 0,2 – 1,68417 0,2 – 1,44618

Obs.: S = N – C – D – (R +I).
Fontes: elaborado pelos autores com base em Johns Hopkins University (2020), exceto quando indicado 
nas referências do rodapé.
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Nota-se, contudo, que existe considerável 
grau de incerteza acerca dos dados apre-
sentados na Tabela 1, em particular devi-
do à dificuldade de se estimar o número de 
pessoas que já contraiu a doença19. A taxa 
de reprodução da doença é proporcional à 
taxa de encontro entre indivíduos susce-
tíveis e infecciosos, mas, na ausência de 
testes diagnósticos em massa20, tais nú-
meros são de difícil observação e sujeitos 
a considerável heterogeneidade de proce-

dimentos para cálculo, registro e relato em 
diferentes países (ou estados)21. 

Os resultados de um primeiro esforço 
para identificação da prevalência de an-
ticorpos na população de alguns municí-
pios brasileiros são reproduzidos na Ta-
bela 2, ainda que os resultados tenham 
grandes oscilações (inclusive negativas), 
provavelmente, devido às limitações dos 
testes aplicados (testes rápidos)22.

Tabela 2. Prevalência de anticorpos em cidades brasileiras23

Cidade % amostra com anticorpos para o 
Coronavírus (14 a 21 de maio)

% amostra com anticorpos para 
o Coronavírus (21 a 24 de junho)

Breves (PA) 25,0% 9,4%

Tefé (AM) 19,8% 17,4%

Castanhal (PA) 15,5% 7,0%

Belém (PA) 15,2% 5,1%

Manaus (AM) 12,7% 8,0%

Macapá (AP) 9,9% 14,6%

Fortaleza (CE) 8,9% 20,2%

Marabá (PA) 8,4% 7,0%

Rio Branco (AC) 5,6% 4,2%

Parintins (AM) 5,1% 12,2%

Boa Vista (RR) 4,7% 22,6%

Oiapoque (AP) 3,7% 5,6%

Recife (PE) 3,4% 1,4%

São Paulo (SP) 3,3% 1,4%

Rio de Janeiro (RJ) 2,4% 10,3%

Fonte: (UFPel, 2020b).

19 Estima-se que 80% dos casos da doença sejam assintomáticos e, consequentemente, o número de indivíduos infectados e 
recuperados é, comumente, subestimado (Albi, Pareschi & Zanella, 2020). Fernández-Villaverde & Jones (2020b) estimam que, 
em 19 de maio de 2020, o Brasil tinha 0,28% da população na condição de infecciosos.
20 (Siddarth & Weyl, 2020).
21 (Albi et al., 2020).
22 (Vide Okumura, 2020 para compreensão dos diferentes tipos de testes).
23 O percentual de prevalência de anticorpos diz respeito à divisão do total de infectados pelo número de indivíduos testados 
em cada cidade (levando em consideração a sensibilidade e especificidade do teste aplicado). Nota-se que para algumas 
cidades, a prevalência, conforme medida pelo estudo, caiu ao longo do tempo, provavelmente devido às limitações dos testes 
e/ou da amostragem, que envolveu apenas 250 entrevistados em cada fase do estudo.

Adicionalmente, ainda restam dúvidas sobre 
outras características da crise, tais como: 

     i)  Os principais modos de contágio (isto 
é, sobre o que configura um contato 

“adequado” para a transmissão do co-
ronavírus)24; 

     ii)  A heterogeneidade da taxa de repro-
dução entre indivíduos25;

     iii)  Os efeitos da temperatura e demais 
condições climáticas sobre a propa-
gação do vírus26; e

     iv)  A existência de mutações do vírus27 e 
fatores que poderiam contribuir para 
aumento da resistência ou imuniza-
ção da população28.

A diminuição do número de suscetíveis 
pode ser alcançada por meio de vacina-
ção, embora os prognósticos para a dis-
ponibilidade de tal vacina em larga escala, 
especialmente no curto prazo, ainda que 
promissores, sejam incertos. Com efei-
to, a disponibilidade de vacinas para uso 
emergencial ainda em 2021 seria sem 
precedentes, já que tais desenvolvimentos 
levam, em média, dez anos (desde a iden-
tificação genética do vírus)29.

A recuperação dos indivíduos contami-
nados depende, entre outros fatores, da 
capacidade dos sistemas de saúde de 
receberem e tratarem tais indivíduos, es-
pecialmente os casos mais graves. Nesse 
contexto, o emprego de recursos escas-
sos, como leitos hospitalares em Unida-
des de Terapia Intensiva (UTI)30 respirado-
res mecânicos (indicados para pacientes 
que apresentam dificuldades respirató-
rias)31, equipamentos de proteção indi-
vidual (EPIs) e máscaras de proteção32 e 
testes laboratoriais (para diagnosticar a 
covid-19)33, se faz necessário34. 

Mais especificamente com relação às 
dinâmicas que levam a um paciente in-
fectado a evoluir para recuperado ou 
falecido, a Figura 2 oferece as bases 
para prever a necessidade de leitos em 
enfermaria ou UTIs para recuperação 
dos pacientes severos acometidos pela 
covid-19.

24 (Kay, 2020; WHO, 2020).
25 (Ver, por exemplo, Gomes et al., 2020).
26 (Amini et al., 2020).
27 (Schraer, 2020).
28 (Ver, por exemplo, Grifoni et al., 2020 para discussão sobre o papel das células T nas respostas imunológicas dos seres 
humanos frente ao SARS-CoV-2 Coronavírus).
29 (Thanh Le et al., 2020).
30 Em março de 2020, o Brasil contava com 45.848 leitos de UTI, ou 2,2 leitos/10.000 habitantes (índice considerado satisfató-
rio, entre 1 e 3, de acordo com as recomendações da WHO) (AMIB, 2020).
31 Até o dia 8 de abril de 2020, o Brasil possuía 65.411 respiradores/ventiladores disponíveis (Ministério da Saúde, 2020a).
32 Kot (2020) estima que o uso de máscaras, com eficiência equivalente à de máscaras cirúrgicas, por 80% da população seria 
suficiente para extinguir um vírus com taxa de reproudução superior a 3.
33 Até 6 de maio de 2020, o Brasil tinha capacidade instalada para realizar 2,7 mil testes por dia e a meta de realizar testes em 
22% da população até dezembro de 2020 (Valente, 2020).
34 Reconhece-se, no entanto, que a eficácia de diferentes medidas para lidar com o vírus é também fruto de discussões e, natu-
ralmente, pode ser reavaliada à medida que novas informações acerca da pandemia são coletadas.

Figura 2. Modelo epidemiológico: Projeções de necessidade de leitos

Fonte: (UFPel, 2020a).
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Quadro 3. Parâmetros da dinâmica clínica da covid-19

Tempo de 
recuperação 
(amenos) (dias 
desde o surgimento 
dos sintomas)

Taxa de hospitalização (% dos 
infecciosos)

Tempo até internação em enfer-
maria (dias desde o surgimento 

dos sintomas)

Tempo de 
permanência em 
enfermaria (dias 
desde a internação 
até alta hospitalar)

Taxa de internação em UTI (% de 
casos hospitalizados)

Taxa de internação em UTI (% de 
casos hospitalizados)

Tempo de 
permanência em UTI 
até alta (dias desde a 
internação em UTI)

Tempo de permanência em UTI até 
óbito (dias desde a internação da 

UTI)

Taxa de letalidade (%, total de 
mortes sobre o total de casos 

infectados)35 

Obs.: Unidades de cada parâmetro entre parênteses.
Fonte: (UFPel, 2020a).

Observa-se, por exemplo, que pacientes 
severos podem se recuperar após inter-
nação em enfermaria, após internação 
em enfermaria e UTI ou não se recupe-
rar. Assim, é possível compreender que 

estimativas acerca da necessidade de 
leitos em determinado município depen-
dem, além da dinâmica de transmissão 
da doença, dos parâmetros indicados no 
Quadro 3.

Reforça-se, contudo, o grau de incerteza 
associado à atual pandemia e às interven-
ções e medidas necessárias para melhor 
mitigá-la. Conforme retratado na Figura 3, 
o índice de incerteza global relacionado à 
covid-19, medido a partir de técnicas de 
mineração de texto em relatórios da Eco-
nomist Intelligence Unit36, é bastante supe-
rior ao observado em eventos de natureza 
similar no passado recente.

Uma emergência de saúde pública, como 
o surgimento de uma pandemia, é comu-
mente caracterizada por quatro fases: 

     i) Prevenção; 
     ii) Prontidão/preparo; 
     iii) Resposta; e 
     iv) Recuperação37. 

É no cenário de grande incerteza da covid-19, 
passadas as fases de prevenção e preparo, 
e com danos à saúde humana e emprego 
intenso de recursos escassos, que gesto-
res públicos e privados, inclusive aqueles 
do setor financeiro, devem melhor planejar, 
desenvolver e implementar suas estratégias 
de resposta, minimizar e adaptar-se aos im-
pactos provocados pela pandemia.

35 O valor máximo para a taxa de letalidade é dado pelo produto da taxa de hospitalização pela taxa de internação em UTI.
36 Braço de pesquisa e análise do Economist Group.
37 (Sopory et al., 2019).

Figura 3. World Pandemic Uncertainty Index38

Fonte: (Ahir, Bloom, & Furceri, 2018).

1.2 Previsão dos riscos e impactos da 
crise

Crises e desastres não devem ser vistos 
apenas como ocorrências físicas de de-
terminado fenômeno e merecedores, so-
mente, de soluções tecnológicas. Com 
efeito, tais acontecimentos são mais 
bem compreendidos como o resultado 
de interações complexas entre um even-
to (físico) potencialmente danoso e a 
vulnerabilidade de uma sociedade, sua 
economia, sua infraestrutura e meio am-
biente, os quais são determinados pelo 
comportamento e ação humanos39. Pos-
to de outra forma:

R=P ×V

Onde: 

  R = Risco, “probabilidade de consequên-
cias danosas ou perdas esperadas de 
vidas, pessoas feridas, propriedades (ati-
vos) e meios de subsistência, atividade 
econômica interrompida ou danos resul-
tantes das interações entre perigos na-
turais ou induzidos pela ação humana e 
condições vulneráveis”; 

   P = Perigo (hazard), “evento físico, fe-
nômeno ou atividade humana potencial-
mente danoso, que pode ocasionar a 
perda de vidas ou ferimentos, danos ma-
teriais, perturbação social e econômica 
ou degradação ambiental”; e 

  V = Vulnerabilidade, “condições determi-
nadas por fatores ou processos físicos, 

35 O índice é construído pela contagem do número de vezes “incerteza” é mencionada em proximidade com alguma palavra 
relacionada a pandemias nos relatos nacionais (country reports) elaborados pela Economist Intelligence Unit. Isto é, o índice é 
o percentual com que a palavra “incerteza” (e suas variantes) aparecem perto dos termos associados a pandemias nos relatos 
nacionais, multiplicado por mil. Por exemplo, um índice de 200 implica que a palavra “incerteza” corresponde a 0,02 por cento 
de todas as palavras de um relatório (Ahir et al., 2018). 
39 (Birkmann, 2006).



Potenciais imPlicações da Pandemia da covid-19 Para a análise asGFGvces / FGv eaesP 2120

Vulnerabilidade de um país frente ao outbreak
de uma doença infecciosa (VDI)

Saúde (geral) (SG)
• Força de trabalho médica;
• Despesas com saúde;
• Infraestrutura médica;
• Desempenho de saúde.

Saúde Pública (SP)
• Entrega de serviços de saúde;
• Água, saneamento e higiene;

• Infraestrutura básica de saúde pública;
• Pontuação geral IHR;

• Pacotes de ações GHSA.

Economia (EC)
• Força da economia;

• Crescimento econômico;
• Desenvolvimento;

• Infraestrutura de transporte;
• Infraestrutura de tecnologia;

• Infraestrutura de comunicações.

Demografia (DG)
• Densidade populacional;

• Urbanização;
• Crescimento populacional;
• Educação/alfabetização;
• Mobilidade populacional.

Dinâmicas de doenças (DD)
• Precipitação;
• Temperatura;

• Mudanças do uso da terra.

Política – Doméstico (PD)
• Governança;
• Corrupção;

• Provisão de serviços;
• Descentralização;
• Democracia;
• Estabilidade;
• Conflitos;

• Direitos humanos.

Política – Internacional (PI)
• Suporte a ajuda internacional;

• Dependência de ajuda internacional;
• Continuidade de ajuda internacional;
• Suporte a organizações internacionais;
• Suporte a organizações bilaterais;

• Colaboração.

sociais, econômicos e ambientais, que 
aumentam a suscetibilidade de uma co-
munidade aos impactos de perigos (na-
turais ou humanos)”40.

Impactos, por sua vez, são observados 
quando o risco de determinado perigo se 
materializa. Dessa maneira, a previsão 
dos impactos de quaisquer crises pode 
ser dividida em dois principais aspectos: 
i) a previsão da ocorrência do evento 
(manifestação do perigo); e ii) o diagnós-
tico da vulnerabilidade dos sistemas e 
indivíduos sobre os quais determinado 
evento incide.

O surgimento de um vírus ou bactéria que 
se espalhe pelo planeta pode ser espera-
do, dado o histórico de epidemias e pan-
demias enfrentadas pela humanidade  e 
as condições de comércio internacional e 
viagens que aproximam todos os territó-
rios do planeta , mas não pode ser facil-
mente previsto43. 

Com efeito, estima-se que outros mamí-
feros e aves contenham 1,67 milhão de ví-
rus desconhecidos, porém pertencentes a 
famílias de vírus que mais provavelmente 
podem migrar para humanos44. Entretanto, 
o surgimento e propagação de vírus são 
acontecimentos raros, com cerca de 250 ví-
rus humanos identificados e descritos, mas 
apenas uma pequena parcela destes oca-
sionando grandes epidemias ou pandemias. 
Ou seja, não há dados suficientes acerca de 
outbreaks que permitam a previsão do próxi-
mo evento  e nenhum patógeno foi previsto 
antes de sua primeira ocorrência46.

Diagnosticar vulnerabilidade, por outro 
lado, não somente é possível, como é 
frequentemente feito, embora existam 
diversas definições possíveis e modelos 
conceituais aplicados para o estudo da 
vulnerabilidade47. Algumas questões ini-
ciais podem auxiliar na escolha da melhor 
abordagem para tentar estimar vulnerabili-
dade, expostas no Quadro 4.

Quadro 4. Questões para avaliação de vulnerabilidade

Questões guia Sujeito da análise

Vulnerabilidade a quê? Perigos (p. ex.: inundações, aumento do nível 
do mar, terremotos, vírus e pestes)

Vulnerabilidade de quem? p. ex.: população, infraestrutura, economia, 
meio ambiente.

Qual o propósito da avaliação? p. ex.: prevenção de impactos, sistemas de 
alerta, recuperação. 

Fonte: (Welle, 2014).

40 (UN/ISDR, 2004)
41 Apenas recentemente: SARS (2002), H1N1 influenza (2009); MERS-CoV (2012); H7N9 influenza (2013); e ebola (2014) (GHSA, 
n.d.).
42 (McCloskey, 2020; Moore et al., 2016).
43 (Moore et al., 2016).
44 (Carroll et al., 2018).
45 (Holmes et al., 2018).
46 (Morse et al., 2012).
47 (Birkmann, 2006).

Tratando-se de doenças infecciosas, é 
possível construir índices que permitem a 
identificação de regiões mais vulneráveis 

aos outbreaks dessas doenças. De fato, 
o monitoramento de tais regiões repre-
senta, atualmente, a maneira mais efeti-

va de combater a propagação de vírus48. 
Nesse sentido, a Figura 4 apresenta 
uma proposta de agregação de domí-

nios e fatores em um índice de vulne-
rabilidade a doenças infecciosas (em 
nível de países).

Figura 4. Domínios e fatores associados com vulnerabilidade de outbreaks de doenças (para países)

Obs.: IHR - International Health Regulations da Organização Mundial de Saúde; GHSA - Global Health Security 
Agenda.
Fonte: (Moore, Gelfeld, Okunogbe, & Paul, 2016).

48 (Holmes et al., 2018).
49 Instituição de pesquisa que “busca tornar as comunidades ao redor do mundo mais seguras, saudáveis e prósperas” (vide 
https://www.rand.org/about.html).
50 A construção de um índice, então, resulta: i) da normalização dos desempenhos das regiões analisadas (em um intervalo de 
0 a 1 ou 0 a 100) dentro de cada fator; ii) ponderação do desempenho pelo peso do fator dentro do domínio; e iii) ponderação 
do desempenho no domínio pelo sua contribuição (peso) para a vulnerabilidade total. De forma simplificada, é possível assumir 
que todos os fatores e domínios possuem pesos equivalentes.
51 (Moore et al., 2016).

Com base em uma revisão sistemática da 
literatura sobre fatores que influenciam o 
grau de vulnerabilidade de um país a surtos 
de doenças infecciosas, pesquisadores da 
Rand Corporation49 apresentaram suges-
tões de indicadores que podem servir como 
proxy para avaliar o desempenho de cada 
região sob cada fator (Quadro 5)50. Portan-
to, não se trata diagnóstico definitivo, mas 
de ferramenta que pode auxiliar no estabe-
lecimento de prioridades para apoio a áreas 
vulneráveis51, dado que é possível fazer pre-
visões acerca do comportamento de muitos 
dos indicadores listados no quadro e, assim, 
acerca do grau de vulnerabilidade de diferen-

tes locais a doenças contagiosas.
Por exemplo, de acordo com o estudo da 
Rand e conforme registrado na terceira colu-
na do quadro a seguir, alto nível de densida-
de populacional pode aumentar a suscetibi-
lidade da região à disseminação de doenças 
contagiosas. Por outro lado, maior taxa de 
alfabetização tende a diminuir a vulnerabili-
dade. Vale ressaltar que o estudo da Rand 
identificou apenas os fatores associados/
correlacionados à vulnerabilidade de uma 
região a doenças infecciosas, não as causas 
dos surtos de doenças contagiosas. 

Em particular, com relação à mudança do 
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Quadro 5. Indicadores (medidas) de fatores que contribuem para vulnerabilidade a doenças contagiosas

Fator Indicador (medida) Efeito sobre vulnerabilidade

Densidade 
populacional Pessoas por km² Alto = Negativo

Urbanização % de pessoas vivendo em áreas 
urbanas Alto = Negativo

Crescimento 
populacional

Taxa de crescimento populacional/
ano Alto = Negativo

Educação/
alfabetização

- Taxa de alfabetização (adultos)
- Taxa de alfabetização (mulheres) Alto = Positivo

Mobilidade 
populacional

Taxa líquida de migração (média 
anual de migrantes/1.000 hab.) Alto = Negativo

Força de trabalho 
médica Número de médicos/1.000 hab. Alto = Positivo

Despesas com 
saúde % do PIB gasto com saúde53 Alto = Positivo

Infraestrutura 
médica

- Leitos hospitalares/1.000 hab.
- Postos de saúde/100.000 hab.
- Centros de saúde/100.000 hab.
- Hospitais/100.000 hab.

Alto = Positivo

Desempenho de 
saúde Taxa de mortalidade infantil Alto = Negativo

Entrega de serviços 
de saúde

-  Cobertura (%) com terceira dose 
da vacina DTP (difteria, tétano e 
coqueluche) 

-  Cobertura (%) com primeira dose 
de vacina de sarampo

Alto = Positivo

Água, saneamento e 
higiene

-  % da população usando fontes de 
água “aprimoradas”54 

-  % da população usando 
instalações de saneamento 
“aprimoradas” 55

Alto = Positivo

Precipitação Precipitação média (mm/ano)56 Alto = Negativo

Fonte: (Moore et al., 2016).

uso da terra, a hipótese representada no 
quadro é a de que a realização de ativida-
des humanas em maior proximidade com 
fauna diversa aumenta a probabilidade de 
emergência de novas doenças zoonóticas 
contagiosas52. Naturalmente, o escopo da 

discussão aqui é restrito exclusivamente 
às doenças contagiosas, enquanto uma 
maior cobertura vegetal é positivamente 
associada com diversos outros fatores e 
com a provisão de serviços ecossistêmi-
cos, como a regulação do clima.

52 (Karesh et al., 2012; Moore et al., 2016).
53 Naturalmente, a construção de qualquer índice exige simplificações e depende da disponibilidade de dados comparáveis. 
Aqui, por exemplo, não apenas dados acerca dos gastos realizados com saúde, mas também a eficiência desses gastos po-
deria ser uma consideração interessante.
54 Fontes protegidas de contaminação externa.
55 Instalações que previnem o contato humano dos coliformes.
56 Conforme revisão de literatura conduzida por Moore et al., (2016), os padrões de precipitação podem afetar a transmissão 
de doenças por meio de impactos na reprodução e circulação de vetores que dão origem a doenças transmitidas pela água. 
Entretanto, não há menção sobre a partir de qual nível (mínimo) os padrões de precipitação afetam o grau de vulnerabilidade 
a doenças contagiosas.

Quadro 5. Indicadores (medidas) de fatores que contribuem para vulnerabilidade a doenças contagiosas

Temperatura Temperatura média anual Alto = Negativo

Mudanças do uso da 
terra

- % de terra agrícola
- % de área de floresta
- Taxas de desmatamento globais 
(%)

Alto = Negativo

Força da economia PIB per capita Alto = Positivo

Crescimento 
econômico

Taxa de crescimento do PIB per 
capita (média de quatro anos) Alto = Positivo

Desenvolvimento 
econômico

-  Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) 

-  Proporção de pessoas abaixo da 
linha da pobreza (1,25 USD/dia)

Alto = Positivo
Alto = Negativo

Infraestrutura de 
transporte % de rodovias pavimentadas Alto = Positivo

Infraestrutura de 
comunicação

- Televisões/1.000 hab.
- Telefones celulares/1.000 hab.
- Usuários de internet/1.000 hab. Alto = Positivo

Fonte: (Moore et al., 2016).

Naturalmente, alta vulnerabilidade, confor-
me medida por algum índice ou ranking, 
não necessariamente implica em resulta-
dos negativos, uma vez que uma doença 
comece a se espalhar, mas indica aqueles 
locais merecedores de maior atenção e 
ações em caráter antecipatório.

Realmente, o surgimento dos principais 
patógenos zoonóticos com origem em 
animais selvagens torna-se mais prová-

vel em cenários marcados por mudan-
ças ecológicas, sociais ou socioeco-
nômicas, tais como regiões com altas 
taxas de mudança do uso da terra, alta 
densidade populacional e biodiversida-
de57. Assim, regiões em que atividades 
humanas ocorrem em proximidade de 
ambientes de alta biodiversidade são 
candidatas para maior monitoramento e 
rápida ação para conter a propagação de 
novas doenças58.

57 (Morse et al., 2012). Para o leitor interessado, recomenda-se a leitura do artigo aqui referenciado para maior compreensão 
acerca das origens e dinâmicas de pandemias zoonóticas, com destaque para os painéis e figuras (na p. 1.958) que caracteri-
zam os três estágios do surgimento de doenças (pré-aparecimento, aparecimento localizado e total aparecimento pandêmico).
58 Idem.

Quadro 6. Global Health Security Index 2019

Iniciativa relevante com relação à mensuração e análise das capacidades de diferentes 

países em lidar com riscos biológicos é o Global Health Security (GHS) Index. 

O índice, desenvolvido conjuntamente pela Nuclear Threat Initiative, Johns Hopkins 

Center for Health Security e The Economist Intelligence Unit, analisa o desempenho 

dos 195 países signatários das Regulações Internacionais de Saúde da OMS a par-
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Nesse mesmo sentido, uma série de ana-
logias é comumente realizada com relação 
a eventos extremos e crises e diferentes 
espécies de animais (reais ou fantasiosos):

       “Cisne Negro” (Black Swan): ter-
mo que designa eventos que: i) são 
outliers, isto é, estão além do domínio 
das expectativas comuns; ii) carregam 
um impacto extremo; e iii) são previsí-
veis e explicáveis apenas após o fato 
(a partir de racionalizações inventadas 
pelas pessoas)65.

       “Dragão-rei” (Dragon King): eventos de 
grande impacto ou tamanho e de ori-
gens únicas, comumente relacionados 
a transições de fase observadas em 
sistemas não lineares e complexos. 
Representam “organização transitória 
em eventos extremos que são estatis-
ticamente e mecanicamente diferen-
tes do resto de seus irmãos menores” 
e possuem “certo grau de previsibilida-

de”, dado que “pertencem a uma popu-
lação estatística, diferente da distribui-
ção de eventos menores”66.

       “Rinoceronte cinza” (Gray Rhino): 
ameaças que são: i) perigosas; ii) ób-
vias; e iii) altamente previsíveis. Refe-
re-se a acontecimentos que não rece-
bem a atenção que merecem e que 
seriam evitados caso fossem alvo de 
ações tempestivas67. Conceito aplica-
do a desastres tanto grandes, quanto 
de menor proporção68.

De maneira similar, e também se aprovei-
tando de analogias, Klinke e Renn (1999) 
categorizam diferentes riscos de acordo 
com imagens da mitologia grega (vide 
Anexo 2). Para tanto, se valem de oito cri-
térios que podem ser aplicados na avalia-
ção de riscos:

       Potencial de dano: quantidade/volume 
de impactos que o dano pode causar;

1.3 Conceitos relevantes para 
classificação de riscos

Quaisquer discussões sobre como se pre-
parar para e responder a determinado ris-
co são beneficiadas por uma melhor com-
preensão e eventual classificação desse 
risco de acordo com suas características. 
Posto de outra maneira, os parâmetros 
para caracterização de riscos devem ser 
usados como ferramentas para auxiliar no 
desenho das ações mais apropriadas para 
contê-los ou contorná-los62.

Uma primeira sistematização, prática e 
intuitiva63, com relação a diferentes ris-

cos tornou-se conhecida após declara-
ção do então Secretário de Defesa dos 
Estados Unidos da América (EUA), Do-
nald Rumsfeld, em 2002, quando decla-
rou em um briefing de notícias acerca da 
existência de armas de destruição em 
massa no Iraque:

  “There are known knowns. These 
are things we know that we know. 
There are known unknowns. That 
is to say, there are things that we 
now know we don’t know. But the-
re are also unknown unknowns. 
These are things we do not know 
we don’t know”64.

tir de 34 indicadores (vide Anexo 1) e 140 questões, divididos em seis categorias59:

-  Prevenção: prevenção do surgimento e liberação de patógenos (menos de 7% dos 

países receberam nota máxima nessa categoria);

-  Detecção e notificação: Detecção e notificação antecipada de epidemias (apenas 19% 

dos países tiveram nota máxima);

-  Pronta resposta: Rápida resposta e mitigação da propagação de uma epidemia (me-

nos de 5% dos países apresentaram o melhor desempenho possível);

-  Sistema de saúde: Sistema de saúde suficiente e robusto para tratar os doentes e 

proteger os profissionais de saúde (o indicador médio foi de 26,4 de 100);

-  Cumprimento de normas internacionais: Compromissos para melhorar capacidades 

nacionais, planos financeiros para preencher lacunas existentes e aderência a normas 

internacionais (p. ex., menos da metade dos países submeteu medidas no âmbito da 

Convenção sobre as Armas Biológicas60);

-  Ambiente de risco: Ambiente geral de risco vulnerabilidade do país a ameaças biológi-

cas (apenas 23% dos países tiveram o melhor desempenho possível).

De modo geral, o índice GHS para todos os 195 países da amostra foi de 40,2 frente a 

um score máximo de 100 (o Brasil teve uma pontuação de 59,7, ocupando a posição 

22 no ranking).61

57 (Morse et al., 2012). Para o leitor interessado, recomenda-se a leitura do artigo aqui referenciado para maior compreensão 
acerca das origens e dinâmicas de pandemias zoonóticas, com destaque para os painéis e figuras (na p. 1.958) que caracteri-
zam os três estágios do surgimento de doenças (pré-aparecimento, aparecimento localizado e total aparecimento pandêmico).
58 Idem.
59 (GHS Index, 2019).
60 https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/
61 (GHS Index, 2019). Wong et al. (2020) sugerem que o índice GHS é um previsor significativo do controle da pandemia de 
covid-19.
62 (Klinke & Renn, 1999).
63 À época, tal declaração foi alvo de críticas, em particular devido ao contexto em que foi proferida (Pawson, Wong, & Owen, 
2011).

Tal raciocínio pode ser esquematizado da 
maneira apresentada no Quadro 7, de for-
ma a enquadrar eventos confrontados por 
diferentes tomadores de decisão e auxiliar 

no desenho de estratégias para lidar com 
cada um deles. Crises, geralmente, ten-
dem a ser pouco compreendidas e inespe-
radas até que se materializam.

64 (Rumsfeld, 2002).
65 (Taleb, 2010).
66 (Sornette, 2009).
67 (Wucker, 2016).
68 (Ferguson, 2020).

Quadro 7. Acontecimentos conhecidos e desconhecidos

Conhecidos Desconhecidos

Conhecidos

“Conhecidos Conhecidos”
Acontecimentos dos quais esta-

mos cientes e que compreendem-
os.

Fatos.

“Conhecidos Desconhecidos”
Acontecimentos dos quais 

estamos cientes, mas que não 
compreendemos.
Questionamentos.

Desconhecidos

“Desconhecidos Conhecidos”
Acontecimentos que compreen-
demos, mas dos quais não esta-

mos cientes.
Intuição.

“Desconhecidos Desconhecidos”
Acontecimentos dos quais não 

estamos cientes e que não com-
preendemos.
Exploração.

Fonte: elaborado pelos autores com base em (Dang, 2019; Poole, 2016).

https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/
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       Probabilidade de ocorrência: probabili-
dade de que determinado dano ocorra;

       Incerteza (incertitude): incertezas res-
tantes, não cobertas pela avaliação de 
probabilidades;

       Ubiquidade: dispersão geográfica dos 
danos potenciais (justiça intrageracio-
nal);

       Persistência: extensão temporal dos 
danos potenciais (justiça intergeracio-
nal);

       Reversibilidade: possibilidade de res-
tauração da situação ao estágio ante-
rior à ocorrência do dano;

       Latência: latência (atraso) entre o even-
to inicial e o impacto efetivo do ano; e

       Potencial de mobilização: potencial 
de geração de conflitos sociais e rea-
ções psicológicas por indivíduos ou 
grupos que se sentem (desproporcio-
nalmente) afetados pelas consequên-
cias do risco.

Para além de suas características intrínse-
cas, é possível reconhecer os riscos como 
construções sociais ou criações semânti-
cas69. Ou seja, a definição de quais riscos 
as pessoas percebem como sendo dignos 
de ação, seja individual ou coletiva, é in-
fluenciada tanto por avaliações objetivas 
acerca de cada risco, quanto por aspectos 
sociais, culturais e políticos70. Nesse sen-
tido, dois principais fatores contribuem 
para aumentar ou diminuir a percepção do 
risco pelos indivíduos, conforme apresen-
tados na Figura 5.

Nota-se, portanto, que existem diferen-
tes maneiras, inclusive complementares, 
para classificar riscos. A identificação 
adequada da(s) classe(s) a que determi-
nado risco, como a covid-19, pertence 
representa um estágio necessário para 
o desenho e implementação de medidas 
para enfrentá-lo.

69 (Boholm & Corvellec, 2011).
70 (Rosa, 2003).

Figura 5. Fatores que atenuam ou amplificam a percepção de risco

Obs.: ∆ = Indivíduos.
Fonte: Adaptado de Slovic (1987).

1.3.1 Quadro comparativo: covid-19 e 
outras crises recentes

Com base nas dimensões e característi-
cas elencadas em cada um dos conceitos 
apresentados acima, é possível construir, 
de maneira ilustrativa, qualitativa e explo-
ratória, tabelas comparativas entre a co-
vid-19 e outros riscos recentes que se ma-
nifestaram ou ainda se manifestam sobre 
o planeta, quais sejam: crises financeiras, 
como representada pela grande recessão 
de 2008-2009, e a mudança do clima. A se-
leção dessas crises é meramente ilustrati-
va e diz respeito ao alto potencial de danos 
desses eventos, com impactos em escala 
global (alta ubiquidade) e alto potencial 
de mobilização, fatores que naturalmente 
levam tais eventos a serem, também, de 
extrema relevância para o setor financeiro.

O Quadro 8 realiza tal análise com relação 
às características intrínsecas de cada ris-
co e oferece exemplos de categorização 
(explícita ou implícita) para os riscos re-
centes encontrados na literatura consul-
tada para o presente relatório. No entan-
to, quaisquer considerações acerca das 
características listadas não são frutos de 

consenso científico, mas apenas possíveis 
interpretações dos fatos como conheci-
dos até o momento. 

Trata-se, portanto, de esforço pouco exausti-
vo com o propósito de estruturar e orientar as 
discussões das seções posteriores. A própria 
dificuldade de preencher tal tabela de ma-
neira assertiva serve como indicativo de que 
uma análise de cenários possíveis é reco-
mendada para a incorporação dos riscos de 
pandemias (e outros eventos similares) nos 
diferentes processos de tomada de decisão.

Com efeito, mais do que simplesmente 
classificar diferentes riscos sob uma am-
pla gama de dimensões, é pertinente iden-
tificar as implicações de se enxergar cada 
risco e discutir como construir estratégias 
para mitigar ou evitar os efeitos de deter-
minada ameaça em potencial. 

Por exemplo, para riscos de difícil previ-
são, sob os quais há pouco conhecimen-
to e compreensão, estratégias baseadas 
em prontidão de resposta (preparedness) 
parecem mais relevantes e adequadas do 
que abordagens que procurem prever ou 
antecipar a manifestação desses riscos71.

Quadro 8. Características intrínsecas de riscos e crises recentes

Características 
intrínsecas

Pandemias
Ex.: covid-19 (2019-

2020)

Crises financeiras 
Ex.: Grande recessão 

(2008-2009)

Mudança do clima 
(em andamento)

Conhecido 
(estamos cientes, 
a priori)

Não (Halliburton, 2020; 
Taleb, 2020; Winston, 
2020; Wucker, 2020)

Não (Taleb, 2010; 
Wucker, 2016);

Parcialmente (Sor-
nette, 2009)

Sim (Bolton, Despres, 
Pereira da Silva, Sa-

mama, & Svartzman, 
2020; IPCC, 2013)

Compreendido (a 
priori)

Sim (Taleb, 2020; 
Wucker, 2020)

Não (Halliburton, 2020; 
Winston, 2020)

Não (Sornette, 2009; 
Taleb, 2010)

Sim (Wucker, 2016)

Não (Bolton et al., 
2020; Dobes, 2012; 

Pindyck, 2017)72

Fonte: elaborado pelos autores (exercício não exaustivo).

71 (Holmes et al., 2018; Makridakis & Bakas, 2016; Taleb, 2010). Naturalmente, a compreensão acerca de determinado risco 
pode aumentar ao longo do tempo e resultar em maior facilidade de precisão, por exemplo.    
72 Embora a lógica por trás do fenômeno do efeito estufa seja compreendida, os impactos da mudança do clima envolvem 
dinâmicas complexas e, portanto, as consequências do fenômeno podem ser caracterizadas como não compreendidas (Bol-
ton et al., 2020; Dobes, 2012). Com efeito, a relação entre aumentos de temperatura e impactos econômicos (crescimento do 
PIB) em modelos climáticos é especificada de maneira arbitrária, sem base em teoria ou evidências empíricas (Pindyck, 2017).

Controlável
Não temido
Não catastrófico globalmente
Consequências não fatais
Equitativo
Individual
Baixo risco às gerações futuras
Facilmente reduzido
Risco decrescente
Voluntário

Incontrolável
Temido
Catastrófico globalmente
Consequências fatais
Não equitativo
Catastrófico
Alto risco às gerações futuras
Dificilmente reduzido
Risco crescente
Involuntário

Fator 1
Temor ao risco

Fator 2
Desconhecimento do risco

Não observável
Desconhecido pelos Δ expostos
Efeito atrasado
Risco novo
Riscos desconhecidos pela ciência

Observável
Conhecido pelos Δ expostos
Efeito imediato
Risco antigo
Riscos conhecidos pela ciência
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Quadro 8. Características intrínsecas de riscos e crises recentes

Previsível (a priori)
Não (Holmes, 

Rambaut, & Andersen, 
2018)

Não (Taleb, 2010);
Sim (Ferguson, 2020; 

Wucker, 2016); 
Talvez (Sornette, 

2009).

Sim (Wucker, 2016)
Não (Bolton et al., 

2020)

Potencial de dano/
impactos

Alto (Cirillo & Taleb, 
2020; Ferguson, 2020)

Alto (Sornette, 2009; 
Taleb, 2010; Wucker, 

2016)

Alto (Bolton et al., 
2020; Klinke & Renn, 
1999; Wucker, 2016)

Explicável 
(apenas) a 
posteriori

Sim (Taleb, 2020; 
Wucker, 2020)

Sim (Taleb, 2010);
Não (Ferguson, 

2020; Sornette, 2009; 
Wucker, 2016)

Não (IPCC, 2013)

Probabilidade de 
ocorrência

Baixa (Ferguson, 2020; 
Holmes et al., 2018)

Baixa (Sornette, 2009; 
Taleb, 2010)

Alta (Wucker, 2016)

Alta (Klinke & Renn, 
1999; Wucker, 2016)

Incerteza 
(incertitude) Alta (Ahir et al., 2018) Baixa (Born, Breuer, & 

Elstner, 2014)
Alta (Bolton et al., 

2020)

Ubiquidade 
(justiça 
intrageracional)

Alta (The Economist, 
2020) Alta (Martin, 2011) Alta (The Economist, 

2020)

Persistência 
(justiça 
intergeracional)

Incerta, porém baixa 
(Ferguson, 2020)

Baixa/
Moderada(Keeley & 

Love, 2010)

Alta (Bolton et al., 
2020; The Economist, 

2020)

Reversibilidade

Baixa (Ferguson, 
2020);

Moderada/Alta (Haass, 
2020)

Moderada(Keeley & 
Love, 2010)

Baixa (Bolton et al., 
2020)

Latência (atraso) Baixa (Ferguson, 2020; 
WHO & PRC, 2020)

Média (Ferguson, 
2020; Keeley & Love, 

2010)

Alta (Bolton et al., 
2020; Klinke & Renn, 

1999)

Potencial de 
mobilização

Alto (Ferguson, 2020; 
The Economist, 2020)

Alto (Keeley & Love, 
2010)

Alto (Bolton et al., 
2020; The Economist, 

2020)

Fonte: elaborado pelos autores (exercício não exaustivo).

Impactos sobre a economia 
e o setor financeiro2

2.1 Impactos da covid-19 sobre a 
economia

Quaisquer análises compreensivas 
acerca dos impactos econômicos e fi-
nanceiros decorrentes da pandemia de 
covid-19 só serão possíveis em retros-
pecto, quando encerrada a crise. É pos-
sível, no entanto, explorar alguns dos 
diferentes efeitos socioeconômicos des-
sa crise, observando a evolução recen-
te de alguns componentes da renda de 
um país, e, assim, tentar diagnosticar a 
direção e a magnitude de tais impactos. 
Com efeito, a renda de um país tende a 
ser um indicador útil e estar proxima-
mente relacionado ao seu bem-estar73.

Posto de outra forma, tendo em vista 
o estágio em que a crise econômica se 
encontra, ainda em percurso, é possível 
combinar evidências anedóticas e cau-
sais como guias para tal exploração74. 
Para tanto, o presente tópico também 
parte de uma fórmula para estruturar 
o raciocínio, qual seja, a fórmula de cál-

culo do Produto Interno Bruto (PIB)75:

Y=C+I+G+X-M

Onde: Y = PIB; C = Consumo das famílias 
(consumo privado); I = Investimento (priva-
do); G = Gastos do governo ; X = Exporta-
ções; e M = Importações77. 

Com relação ao desempenho agregado 
da economia (Y), é possível olhar para as 
atualizações do Boletim de Mercado (Re-
latório Focus) do Banco Central, com as 
expectativas de mercado para diversos 
agregados macroeconômicos. Em 2 de 
janeiro de 2020, as projeções dos econo-
mistas das instituições financeiras consul-
tadas pelo Banco indicavam expectativa 
de crescimento do PIB de 2,3% em 2020. 
Após sucessivas reduções, em 22 de maio 
de 2020 as expectativas eram de queda do 
PIB de 5,89%78. Já em 7 de agosto de 2020, 
tais expectativas tinham sido ajustadas 
para queda de 5,62%79.

Essas e outras previsões para o impacto 

73 (Dynan & Sheiner, 2019).
74 Simplificadamente, existem quatro tipos de evidências empregadas em argumentações: i) anedótica (narrativa que diz res-
peito a um caso); ii) estatística (informação numérica acerca de um grande volume de casos); iii) causal (explicação de rela-
ções entre quaisquer fatores); e iv) e opiniões de especialistas (confirmação por um especialista) (Hornikx, 2018).
75 Nota-se que a fórmula do PIB é uma identidade contábil. Assim, não é possível fazer previsões acerca do comportamento 
do PIB levando em consideração as alterações de apenas um de seus componentes. Posto de outra forma, o aumento de um 
componente, por exemplo G, pode afetar outro componente, por exemplo C, de modo que a composição do PIB seja alterada, 
mas não seu montante.
76 Compras de bens e serviços pelo governo. Não inclui transferências, uma vez que estas já estão registradas como consumo 
das famílias (consumo privado) (Blanchard, 2007).
77 As importações já estão contabilizadas nos demais componentes e, portanto, sua inclusão explícita na fórmula visa apenas 
a “limpar” tal consumo ou investimento externo do cálculo do Produto Interno. Ou seja, importações são fruto de produção 
externa e, assim, não devem ser contabilizadas no PIB (Wolla, 2018).
78 (Martello, 2020b).
79 (Banco Central do Brasil, 2020c).
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da covid-19 sobre a atividade econômica 
do país são apresentadas na Tabela 3. Se 
confirmadas as previsões, tratar-se-á do 

pior desempenho econômico já registrado 
para o país para qualquer ano que se tenha 
estimativas (isto é, desde 1901)80.

Tabela 3. Previsões para crescimento (queda) do PIB em 2020

Fonte / Relatório Previsão

Banco Central / Relatório Focus (02/01/2020) + 2,3%

Banco Central / Relatório Focus (22/05/2020) - 5,89%

Banco Central / Relatório Focus (07/08/2020) - 5,62%

Ministério da Economia / Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias (13/05/2020) - 4,70%

Banco Mundial / “Economia nos tempos da covid-19” (12/04/2020) - 5,0%

Fundo Monetário Internacional (FMI) / World Economic Outlook 
(06/04/2020) - 5,3%

Fundo Monetário Internacional (FMI) / World Economic Outlook 
(23/06/2020) - 9,1%

Fonte: (Banco Central do Brasil, 2020c; IMF, 2020b; Martello, 2020b).

Olhando, então, para cada um dos com-
ponentes do PIB e seus determinantes, é 
possível identificar, de maneira explorató-
ria, os efeitos da covid-19 sobre cada um81.

     Y=C(Y-T)+I(Y,r)+G-M(Y,ϵ)/ϵ+X(Y^*,ϵ)
Efeito sobre o PIB: (  + )82 (+, ₋ ) (+, +)  (+, ₋ )

Onde, T = Impostos; r = taxa de juros real; 
ϵ = taxa de câmbio real; e Y* = Renda inter-
nacional.

Consumo (C): O consumo privado é uma 
função da renda disponível das famílias, 
ou seja, da renda líquida de impostos (T). 
Logo, consumo cresce com aumento da 
renda e diminui com o aumento dos im-
postos. A despeito de algumas medidas 
de redução temporária ou prorrogação de 
tributos83, os impactos da covid-19 sobre o 

consumo são claros:

       Intenção de Consumo das Famílias 
(ICF): maio de 2020 observou a maior 
queda histórica no ICF, com queda de 
13,1% com relação a abril  e, em julho 
de 2020, após quatro meses seguidos 
de queda, a série atingiu seu menor 
patamar desde janeiro de 201085 (66,1 
pontos)86. A maioria das famílias avalia 
que sua renda em 2020 deve ficar pior 
(40,7%) ou igual a de 2019 (39,1%). 
Adicionalmente, 59,9% das famílias 
têm perspectiva de consumir menos 
nos meses de agosto, setembro e ou-
tubro do que o observado no mesmo 
período em 201987.

        Desemprego: aumento da taxa de de-
semprego em 1,1 ponto percentual entre 
o primeiro e o segundo trimestres de 

2020, com 12,8 milhões de pessoas de-
socupadas. A população ocupada caiu 
9,6% no mesmo período, pior marca des-
de 201288. Todos os setores da econo-
mia observaram redução da ocupação 
(de no mínimo 3,5% na agricultura, pe-
cuária, produção florestal, pesca e aqui-
cultura até 25,2% no setor de alojamento 
e alimentação), exceto a administração 
pública, com aumento de 1,6% no núme-
ro de pessoas ocupadas89.

       Renda: ainda que o rendimento rece-
bido por empregados, empregadores e 
trabalhadores por conta própria tenha 
subido 4,6% (para R$ 2.500), a massa 
de rendimento caiu 5,6%, ou seja, a 
maior parte da redução da população 
ocupada foi observada junto aos traba-
lhadores com rendimentos menores90.

       No primeiro trimestre de 2020, o 
Consumo das famílias teve queda de 
2,0% com relação ao último trimestre 
de 201991. 

Investimento (I): Investimento também é 
afetado positivamente pela renda e nega-
tivamente pela taxa de juros real (r)92. Ou 
seja, quanto menor a taxa de juros real, 
maiores os investimentos. Naturalmente, 
os impactos já observados e as incertezas 
acerca da duração da crise decorrente da 
covid-19 também afetam as perspectivas 
de investimento:

       Taxa de juros: A taxa nominal de ju-
ros no Brasil, analisando a taxa básica 
de juros de curto prazo93, alcançou o 
seu menor nível em agosto de 2020, 

chegando a 2,00% a.a. Entretanto, a 
variável mais importante a governar 
as decisões de investimentos é a taxa 
real esperada (ou taxa de juros real ex-
-ante) para o futuro e não aquela ob-
servada no passado. 

   Tendo como referência 12 me-
ses à frente, tal taxa vem em tra-
jetória descendente desde mea-
dos de 2015, atingindo valores 
negativos (-0,27% a.a.) ou ligeira-
mente positivos (0,84% a.a.), de-
pendendo da medida de inflação 
esperada para o período94.

   Tomando por base as expectati-
vas de mercado, registradas no 
Relatório Focus, no entanto, as 
taxas de juros esperadas para o 
final dos anos de 2021, 2022 e 
2023 são de, respectivamente, 
0,00%, 1,4% e 2,75%95.

       Investimentos: A taxa de investimento 
observada para o primeiro trimestre de 
2020 foi de 15,8%. Com relação ao pri-
meiro trimestre de 2019, a formação bru-
ta de capital fixo cresceu 4,3%, em decor-
rência de um aumento da importação de 
máquinas e equipamentos, com desta-
que para o setor de petróleo e gás96.

       No primeiro trimestre de 2020, o In-
vestimento teve aumento de 3,1% 
com relação ao último trimestre de 
201997.

As perspectivas para o futuro, no entanto, 
são menos positivas, uma vez que rupturas 
nas cadeias de valor e redução da demanda 
para empresas tanto no Brasil, quanto inter-

80 (Gerbelli, 2020).
81 (Blanchard, 2007).
82 Isto é, a renda líquida disponível das famílias (renda menos impostos) possui relação positiva com o PIB. 
83 Até abril de 2020, nove tributos, impostos e contribuições haviam sido alterados devido à covid-19 (Nader, 2020). Há, contu-
do, propostas na direção oposta (Guimarães & Frascino, 2020).
84 (CNC, 2020b).
85 Início da série. A série varia de 0 a 200 pontos.
86 (CNC, 2020a).
87 Idem.

88 Início da série.
89 (IBGE, 2020c).
90 Idem.
91 (IBGE, 2020b). Dados de PIB são divulgados trimestralmente, com as informações relativas ao 2º trimestre de 2020 sendo 
disponibilizadas em 1º/9/2020, portanto, depois da conclusão do presente relatório.
92 Taxa nominal de juros após dedução da inflação.
93 Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais.
94 (Borça Jr. & Borges, 2020).
95 (Banco Central do Brasil, 2020c).
96 (IBGE, 2020b). Vide nota 93 acerca de frequência de atualização de dados de PIB.
97 Idem.
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98 (Reis, 2020).
99  (Abimaq, 2020).
100 (Miranda & Santiago, 2020).
101 (Dawson, 1998).
102 (Carlin & Mayer, 2003).

nacionalmente, cancelamento de feiras de 
negócios e prospecção de novos negócios 
se traduzem em queda da busca por novas 
máquinas e equipamentos98. 

Com efeito, 42% das empresas da indús-
tria brasileira de máquinas e equipamen-
tos tiveram contratos cancelados em de-
corrência da covid-1999. As perspectivas 
para o ano são de queda de 14,3% para 
o Investimento como um todo, a maior 
queda dos últimos 25 anos100. Ou seja, o 
impacto da renda menor, tanto no Brasil 
quanto no exterior, deve comprometer os 
investimentos, mesmo em um cenário de 
taxa de juros real baixa.

Mais do que isso, a redução dos investi-
mentos no presente compromete o cres-
cimento da economia também no futuro, 
uma vez que a produção de bens e serviços 

é afetada pela quantidade de capital (físico, 
humano, natural) disponível no país. Além 
de instituições sólidas e claras (estado de 
direito, mercados abertos e competitivos 
etc.), que podem afetar tanto investimento 
quanto a produtividade dos fatores de pro-
dução101, o desenvolvimento e a estrutura 
do sistema financeiro de um país também 
são variáveis importantes para explicar seu 
crescimento econômico102.

Gastos do governo (G): 

Os gastos do governo, ainda que financiados 
pela tributação, são definidos por processos 
políticos, conforme as decisões dos poderes 
executivo e legislativo. Como forma de res-
ponder à pandemia, portanto, diversos go-
vernos têm realizado esforços fiscais para 
mitigar os impactos sofridos por famílias e 
empresas, conforme retratado na Tabela 4.

Tabela 4. Reações de política fiscal na crise covid-19 (em % do PIB)

País Programas governamentais Medidas de crédito

EUA 5,48 6,12

Reino Unido 4,56 15,06

Alemanha 6,00 29,70

França 1,96 13,10

Espanha 4,16 10,07

Austrália 11,59 1,75

Itália 1,22 33,04

Nova Zelândia 5,40 2,07

Canadá 9,11 8,97

Japão 6,84 10,17

Chile 5,30 1,40

Obs.: dados até 16 de junho de 2020. Programas governamentais: desonerações, ampliação de despesas, 
diferimentos e antecipações. Medidas de crédito incluem operações com subsídios (garantias, subsídios 
de juros e fontes fiscais).
Fonte: (Pires, 2020a).

Tabela 4. Reações de política fiscal na crise covid-19 (em % do PIB)

Argentina 4,90 0,93

Brasil 8,27 3,21

Singapura 8,92 4,08

Índia 3,80 3,83

Obs.: dados até 16 de junho de 2020. Programas governamentais: desonerações, ampliação de despesas, 
diferimentos e antecipações. Medidas de crédito incluem operações com subsídios (garantias, subsídios 
de juros e fontes fiscais).
Fonte: (Pires, 2020a).

Em particular no caso brasileiro, às me-
didas adotadas somam R$ 522 bilhões, 
das quais R$ 184,2 bilhões são novas 
despesas103. Apenas em abril, o aumen-
to dos gastos públicos foi de R$ 59,4 bi-
lhões. A arrecadação de tributos, por outro 
lado, atingiu o menor nível para esse mês 
do ano desde 2006, com uma queda de 
28,95% frente a 2019. Como resultado, no 

ano de 2020, o déficit primário deve atin-
gir R$ 708,7 bilhões (9,9% do PIB), frente a 
apenas R$ 61,9 bilhões em 2019 (0,85% do 
PIB). Trata-se do maior déficit primário de 
que se tem registro (desde 2001)104.

No primeiro trimestre de 2020, os Gastos 
do governo tiveram aumento de 0,2% com 
relação ao último trimestre de 2019105.

Quadro 9. Expectativas para a dívida do setor público

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), definida como “o balanceamento en-

tre as dívidas e os créditos do setor público não financeiro e do Banco Central”106 

após atingir 54,9% do PIB em dezembro de 2019107, deve apresentar conside-

rável aumento, com as expectativas registradas no Relatório Focus indicando 

salto esperado para 67,50% do PIB até o final de 2020, e chegando a 71,10% do PIB 

ao final de 2023108. Ou seja, os impactos, tanto da queda do PIB, quanto do aumen-

to dos gastos do governo, sobre a DLSP devem perdurar pelos próximos anos.

Igualmente, a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), que “abrange todos débi-

tos de responsabilidade do Governo Federal, dos governos estaduais e dos go-

vernos municipais, junto ao setor privado, ao setor público financeiro e ao resto 

do mundo”109, também deve saltar de 75,8% do PIB (final de 2019) para 84,9% no 

final de 2020 e deve atingir 100,2% do PIB em 2030. Antes da crise da covid-19, as es-

timativas eram de que o pico da DBGG ocorreria em 80,7% do PIB no ano de 2024110.

103 Transferências a estados e municípios, complementação de redução da jornada de trabalho com seguro desemprego, sus-
pensão de pagamento de energia elétrica por consumidores e outros créditos extraordinários (Pires, 2020b).
104 (Martello, 2020a).
105 (IBGE, 2020b).
106 (Banco Central do Brasil, n.d.).
107 (Barbosa, 2020).
108 (Banco Central do Brasil, 2020c).
109 (Banco Central do Brasil, n.d.).
110 (Máximo, 2020).
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Importações (M) e Exportações (X): As 
importações tendem a aumentar quanto 
maior a renda doméstica e mais forte/
apreciado o Real brasileiro frente outras 
moedas. Já as exportações tendem a au-
mentar quanto maior a renda internacio-
nal e quanto mais fraco/depreciado o Real 
brasileiro frente outras moedas.

As projeções com relação à evolução da 
renda doméstica e internacional, que aju-
dam a explicar o comportamento das im-
portações e exportações, para o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) são regis-
tradas na Tabela 5.

Tabela 5. Projeções de crescimento do PIB (% a.a.)

País/Região
2020

(previsão de 
abril de 2020)

2020
(previsão de 

junho de 2020)

2021
(previsão de abril 

de 2020)

2021
(previsão de junho 

de 2020)

Mundo - 3,0 - 4,9 5,8 5,4

Brasil - 5,3 - 9,1 2,9 3,6

Estados Unidos 
da América - 5,9 - 8,0 4,7 4,5

Zona do Euro - 7,5 - 10,2 4,7 6,0

Japão - 5,2 - 5,8 3,0 2,4

Reino Unido - 6,5 - 10,2 4,0 6,3

China 1,2 1,0 9,2 8,2

Índia 1,9 - 4,5 7,4 6,0

México - 6,6 - 10,5 3,0 3,3

Argentina - 5,7 - 9,9 4,4 3,9

Colômbia - 2,4 n.d. 3,7 n.d.

Chile - 4,5 n.d. 5,3 n.d.

Peru - 4,5 n.d. 5,2 n.d.

Obs.: n.d.: Não disponível.
Fonte: (IMF, 2020a, 2020b).

Já com relação à taxa de câmbio, dentre as 
economias emergentes, o Real brasileiro foi 
uma das moedas que mais depreciou entre 
dezembro de 2019 e abril de 2020, perden-
do quase 20% de seu valor no período (ape-
nas o Rand sul-africano e o Peso mexicano 
observaram quedas maiores, entre 20 e 
25% de depreciação no período).111 

Para o futuro, as expectativas de merca-

do são de alguma recuperação do valor do 
Real. Frente ao Dólar americano, por exem-
plo, a expectativa é de que ao final de 2020 
um Dólar compre 5,20 Reais. Porém, para o 
fim de 2021 e 2022, espera-se que essa ra-
zão esteja, respectivamente, em 5,00 e 4,80. 
A apreciação do Real no período deve mais 
do que compensar a recuperação da econo-
mia global e, assim, a balança comercial (X 
– M) deve observar quedas consecutivas (de 

aproximadamente US$ 55 bilhões em 2020 
para cerca de US$ 41 bilhões em 2023).112

No primeiro trimestre de 2020, as Im-
portações aumentaram em 2,8% com 
relação ao último trimestre de 2019, ao 
passo que as Exportações caíram 0,9% 

no mesmo período113. Tal comportamento 
pode ser parcialmente explicado por i) au-
mento das importações líquidas de máqui-
nas e equipamentos do setor de petróleo e 
gás114; e ii) pela diminuição dos preços de 
commodities, em decorrência da menor 
demanda global115. 

111 (IMF, 2020a).

Quadro 10. Impactos econômicos de pandemias passadas

Os impactos macroeconômicos de pandemias tendem a ser observados não somente 

no curto prazo, mas também perdurar por longos horizontes temporais. Pandemias 

passadas, por exemplo, tiveram consequências econômicas que se estenderam por 40 

anos, seja devido à redução da demanda por novos investimentos, seja pelo aumento 

da precaução dos poupadores ou do desejo desses de recuperar a riqueza perdida116.

Caso uma pandemia resulte, também, em redução da população em ida-

de economicamente ativa, pode diminuir a oferta de mão de obra e resul-

tar em aumento dos salários, refletindo a escassez de trabalhadores117.

No caso da pandemia de influenza de 1918, por exemplo, os efeitos da doença sobre o es-

tado de São Paulo podem ser observados no curto prazo (com aumento da mortalidade 

infantil e queda da produtividade registradas em 1920) e no longo prazo (com efeitos so-

bre capital humano decorrentes de menor taxa de alfabetização, especialmente de mu-

lheres, e maior ocorrência de mortes por causas respiratórias registradas em 1940)118.

2.2 Sistema Financeiro Nacional: 
contexto e impactos da pandemia

A presente Seção procura caracterizar o 
Sistema Financeiro Nacional (SFN) e breve-
mente discutir os impactos da pandemia de 
covid-19 sobre as instituições financeiras. 
Nesse sentido, cumpre fazer uma observa-
ção inicial: o conteúdo a seguir é destinado 
especialmente para aqueles leitores que por-
ventura estejam menos familiarizados com 
tais contexto e acontecimentos recentes 

no SFN. Os demais leitores podem avançar 
para a Seção 2.3 sem quaisquer prejuízos 
de compreensão do restante do documento.

O sistema financeiro é formado por um 
conjunto de instituições e instrumentos 
que viabilizam o fluxo financeiro entre 
poupadores e os tomadores de recursos 
na economia. Consiste em unidades ins-
titucionais119 e mercados que interagem 
de maneira complexa, com o propósito 
de mobilizar fundos para investimentos e 

112 (Banco Central do Brasil, 2020c).
113 (IBGE, 2020b). Novamente, vide nota 91 sobre a frequência de atualização dos dados de PIB.
114 Idem.
115 (Baffes & Nagle, 2020).
116 (Jordà, Singh, & Taylor, 2020).
117 Idem.
118 (Guimbeau, Menon, & Musacchio, 2019).
119 Unidades institucionais são aquelas juridicamente capazes de possuir ativos, assumir passivos e se engajar em atividades 
econômicas e transações com outras entidades (IMF, 2006).
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oferecer soluções financeiras para o paga-
mento de atividades comerciais120.

Os serviços prestados para a sociedade pelo 
sistema financeiro (mobilização de poupan-
ça, avaliação econômica de projetos e alo-
cação de capital, gerenciamento de riscos 
e facilitação de transações) têm conexão 
com crescimento econômico. Portanto, de-
senvolvimento financeiro, desenvolvimento 
econômico, estabilidade e desigualdades 
têm laços estreitos121. O desenvolvimento 
financeiro pode ser definido em termos de 
(i) profundidade dos sistemas financeiros, 
que é o tamanho e a liquidez dos mercados; 
(ii) acesso a serviços financeiros, que é a fa-
cilidade de empresas e indivíduos em aces-
sar recursos financeiros; e (iii) eficiência dos 
sistemas financeiros – os custos gerais de 
transação dos serviços financeiros122.

Em 2015, o FMI desenvolveu um conjunto 
de indicadores para comparar o nível de 
desenvolvimento financeiro de 183 países 
desde 1980, de acordo com os critérios de 
profundidade, acesso e eficiência, em ins-
tituições financeiras, como em mercados 
financeiros. Para o FMI, instituições finan-
ceiras incluem bancos, seguradoras, fun-
dos mútuos e fundos de pensão. E mer-
cados financeiros são compostos pelos 
mercados acionário e de títulos123.

Em uma comparação internacional do Índi-
ce de Desenvolvimento Financeiro calculado 
pelo FMI (varia de 0 a 1), no período de 2010 
a 2017, o desempenho do Brasil (0,61 em 
2017) é próximo ao da China (0,64) e África 
do Sul (0,64), superior ao da Rússia (0,47) e 
Índia (0,43) e inferior ao dos Estados Unidos 
(0,89), Reino Unido (0,90) e Alemanha (0,71).

Gráfico 1. Comparação dos Índices de Desenvolvimento Financeiro de Brasil, Índia, Reino Unido, China, 
Rússia, Alemanha, África do Sul e Estados Unidos, no período de 2010 a 2017.

Fonte: elaboração própria com base em dados do FMI.

120 (IMF, 2006).
121 (Levine, 2005).
122 (Svirydzenka, 2016).
123 (IMF, 2006).

No Brasil, de acordo com o Banco Cen-
tral do Brasil, o SFN é composto por três 
grandes segmentos: (i) moeda, crédito, 
capitais e câmbio; (ii) seguros privados, 
previdência complementar aberta e con-
tratos de capitalização; e (iii) previdência 
complementar fechada. 

Participam do SFN diversas organiza-
ções: órgãos normativos (como o Con-
selho Monetário Nacional, Conselho Na-
cional de Seguros Privados e o Conselho 
Nacional de Previdência Complementar), 
órgãos supervisores (como o Banco Cen-
tral do Brasil, Comissão de Valores Mo-
biliários, Superintendência de Seguros 
Privados e a Superintendência Nacional 
de Previdência Complementar), e opera-
dores (exemplos são os bancos, caixas 
econômicas, bolsa de valores, corretoras, 
entidades abertas de previdência, coope-
rativas de crédito, entre outras)124.

O primeiro segmento é composto por qua-
tro mercados, classificados de acordo com 
o tipo de operação e as características da in-
termediação financeira que realizam: o mer-
cado de crédito, mercado de capitais, mer-
cado de câmbio e o mercado monetário125:

       O mercado monetário trata de interme-
diação financeira com prazo em geral 
de um dia e realizada entre as institui-
ções financeiras entre as instituições 
financeiras e entre elas e o Banco Cen-
tral. É um mercado para controle de li-
quidez da economia e condução da Po-
lítica Monetária pelo Banco Central126.

       O mercado de câmbio trata das trocas 
de moedas estrangeiras por moeda 

nacional, participando todos que reali-
zam transações com o exterior. É tam-
bém fiscalizado pelo Banco Central e 
instrumento de condução da Política 
Cambial127.

       No mercado de crédito as instituições 
financeiras captam recursos dos pou-
padores e emprestam para os toma-
dores, assumindo os riscos da opera-
ção. São remunerados pela diferença 
entre as taxas de captação e aplicação 
desses recursos (spread)128.

       No mercado de capitais, os agentes 
poupadores e os tomadores de recur-
sos se encontram diretamente, sem a 
intermediação de uma instituição finan-
ceira. As instituições atuam na presta-
ção de serviços, como a estruturação 
de operações, assessoria na formação 
de preços, oferta de liquidez, captação 
de clientes, distribuição dos valores mo-
biliários no mercado, entre outros, e são 
remuneradas pelo serviço prestado129.

Este White Paper discutirá os impactos da 
covid-19 somente sobre os mercados de 
crédito e de capitais.

2.2.1 O mercado de crédito no Brasil

O mercado bancário brasileiro é dominado 
por grandes conglomerados financeiros, 
verticalmente integrados, com bancos pú-
blicos e privados com controle estrangeiro. 
Pelo critério de “Ativos Totais”, os bancos 
privados representam 44,08% do SFN, os 
públicos, 39,70% e os privados com contro-
le estrangeiro, 16,21%130.  Pelo critério de ati-
vos totais, os cinco primeiros bancos (Itaú, 
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 

124 www.bcb.gov.br
125 (Comissão de Valores Mobiliários, 2014); www.bcb.gov.br
126 (Comissão de Valores Mobiliários, 2014).
127 (Comissão de Valores Mobiliários, 2014).
128 Ibidem.
129 Ibidem.
130 https://www3.bcb.gov.br/ifdata/
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Bradesco e Santander) representam quase 
70% dos ativos totais de conglomerados fi-
nanceiros e instituições independentes em 
dezembro de 2019, indicando que o merca-
do de crédito no Brasil é concentrado131.

O saldo de carteira de crédito bancário no 
Brasil em março de 2020 totalizou R$ 3,6 tri-
lhões, cerca de 50% do PIB. Embora seja di-
fícil realizar comparações internacionais em 

função de diferenças nas estatísticas nacio-
nais, o Gráfico 2, com dados do Banco Mun-
dial, indica que há espaço, no Brasil, para o 
crescimento do crédito doméstico para o 
setor privado em relação ao PIB. Os dados a 
seguir referem-se ao crédito doméstico total 
e não apenas ao bancário132. Há evidências 
na literatura de que mercados bancários e 
de capitais desenvolvidos levam a maiores 
taxas de crescimento econômico133.

Gráfico 2. Comparação internacional de crédito doméstico total para o setor privado, como % do PIB

Fonte: elaboração própria com dados do Banco Mundial. 

No Brasil, o saldo da carteira de crédito 
bancário como percentual do PIB vem cres-
cendo nas últimas décadas. O Gráfico 3 a 
seguir ilustra a evolução da carteira de 
crédito total, pessoa jurídica (PJ) e pessoa 

física (PF) no período de abril de 2007 a 
março de 2020. A queda observada a par-
tir de 2016 reflete os efeitos da crise eco-
nômica sobre as empresas (crédito PJ) e a 
economia como um todo. 

131 Ibidem.
132 Incluem empréstimos bancários, compra de ativos financeiros que não sejam ações ou quaisquer recebíveis que estabele-
çam um direito de receber o repagamento.  
133 (Levine, 2005).

Gráfico 3. Saldo de carteira de crédito em relação ao PIB (%)

Fonte: elaboração própria, com base em dados do Banco Central do Brasil. 

Como parte do sistema financeiro, os ban-
cos desempenham um importante papel 
na economia e no desenvolvimento de 
uma nação, entre outros elementos, por 
reduzirem a assimetria entre poupadores 
e tomadores de recursos e ao monitorar 
a alocação e uso dos recursos dos de-
positantes. Por essa razão, bancos são 
considerados “monitores delegados” de 
seus clientes. Bancos contribuem para o 
compartilhamento de riscos e têm papel 
central no sistema de pagamentos e no 
processo de gerenciamento de liquidez 
da economia. É um setor propenso a cri-
ses sistêmicas, em particular pelo desca-
samento temporal entre suas obrigações 
com depositantes e a alocação destes re-
cursos com tomadores de fundos134.

2.2.2 O mercado de capitais no Brasil

No mercado de capitais, os investidores 
direcionam seus recursos diretamente às 
empresas por meio da aquisição de títu-
los chamados de valores mobiliários. Os 

valores mobiliários visam financiar de for-
ma pulverizada os investimentos privados 
e são contratos de investimento coletivo. 
Quando ofertados em mercado público, 
capturam a poupança coletiva135.

As instituições financeiras atuam como 
prestadores de serviços e não asseguram o 
cumprimento das obrigações estabelecidas 
e formalizadas entre os emissores de títulos 
e os investidores136. Os ativos negociados 
podem estabelecer uma relação de crédito 
entre as partes tomadora e poupadora (tí-
tulos de dívida) ou uma relação de capital, 
em que os investidores se tornam sócios do 
negócio, com todos os direitos e deveres as-
sociados (títulos patrimoniais)137.

O desenvolvimento do mercado de capi-
tais doméstico aumenta a disponibilida-
de de financiamento de longo prazo e em 
moeda local, a atração de capital estran-
geiro e a eficiência da alocação de capital 
na economia138. Quando comparado com 
mercados internacionais, o mercado de 

134 (Allen et al., 2019).
135 (Mattos Filho, 2015).
136 (Comissão de Valores Mobiliários, 2014).
137 (Comissão de Valores Mobiliários, 2014).
138 (Laeven, 2014).
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capitais brasileiro tem ainda espaço para 
crescer como financiador de longo prazo 

dos investimentos das empresas brasilei-
ras, como indica a figura a seguir.

Gráfico 4. Comparação internacional dados de mercado de capitais

Fonte: elaboração própria com dados (Accenture, 2018)

Em 2019, as emissões domésticas totali-
zaram cerca de R$ 431 bilhões, um cresci-
mento de 73% em relação às emissões de 
2018. Esse crescimento é resultado princi-
palmente de novas colocações de ações e 
de Fundos Imobiliários, como resultado da 
redução da taxa Selic139.   

Ainda em 2019 e nos três primeiros meses 
de 2020, o perfil de emissões no mercado 
de capitais brasileiro mudou em relação 
a anos anteriores, com redução da parti-
cipação da renda fixa e aumento da parti-

cipação da renda variável, também como 
reação à queda da taxa Selic.

Já em maio de 2020, a B3 comunicou que 
havia dobrado o número de CPFs de inves-
tidores pessoas físicas (PF) que investem 
em renda variável. Em julho de 2019, o nú-
mero total de investidores PF em renda va-
riável era 1 milhão; em abril de 2020, esse 
total dobrou para 2 milhões. Segundo a 
B3, esses novos investidores tendem a ser 
mais jovens e a manter suas posições mes-
mo com alta volatilidade dos mercados140. 

Gráfico 5. Total de emissões no mercado de capitais brasileiro, de 2014 a março de 2020. Em R$ bilhões

Fonte: elaboração própria com base em dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Finan-
ceiro e de Capitais (ANBIMA) de março de 2020.

Gráfico 6. Perfil de emissões no mercado de capitais brasileiro, de 2014 a março de 2020.

Fonte: elaboração própria com base em dados da ANBIMA de março de 2020.

139 (Anbima, 2020).
140 http://www.b3.com.br/pt_br/noticias/pessoa-fisica.htm

2.2.3 Impactos da covid-19 sobre 
instituições financeiras

Globalmente, inicialmente, os impactos 
da covid-19 sobre as instituições financei-
ras foram similares àqueles observados 
durante a crise financeira de 2008. Isto é, 
no início da crise, as ações e títulos de dí-
vidas do setor financeiro foram afetados 
de forma generalizada e de maneira mais 
intensa do que demais setores da econo-
mia. Em meados de março de 2020, no en-

tanto, as ações dos bancos centrais pro-
porcionaram uma estabilização e alguma 
recuperação desde então, especialmente 
para aquelas instituições com balanços 
mais saudáveis141.

No Brasil, o Banco Central buscou garan-
tir a funcionalidade dos mercados, com 
medidas que visam aumentar a liquidez 
do sistema financeiro em R$ 1,217 trilhão, 
por exemplo, por meio de empréstimos 
com lastro em letras financeiras garanti-

141 (Aldasoro, Fender, Hardy, & Tarashev, 2020).
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das por operações de crédito e da compra 
com compromisso de revenda de títulos 
soberanos do Brasil denominados em dó-
lar. Adicionalmente, o relaxamento das exi-
gências de capital das instituições finan-
ceiras tem o potencial de ampliar a oferta 
de crédito no país em R$ 1,197 trilhão142. 

Do lado dos bancos privados, bancos re-
forçaram suas provisões para perdas, já 
no final de 2019 em aproximadamente R$ 
15 bilhões143 e, no primeiro trimestre de 
2020, apenas os dois maiores bancos pri-
vados (Itaú e Bradesco) aumentaram suas 
provisões para devedores duvidosos em 
R$ 7,4 e R$ 2,7 bilhões, respectivamente. 
Tais bancos também observaram um au-
mento na inadimplência em 0,1 e 0,4 pon-
tos percentuais144.

Tais provisões, embora assegurem a ca-
pacidade do sistema financeiro de superar 
os choques causados pela crise, compro-
metem a capacidade deste ofertar crédito 
para a economia145.

2.3 Gerenciamento de risco no Sistema 
Financeiro

São várias as causas potenciais de crises 
financeiras e/ou bancárias. Podem ser 
causadas por comportamento de rebanho 
(herd mentality), em que indivíduos ava-
liam mal o risco-retorno de um determina-
do momento econômico, podendo levar a 
pânico generalizado que, por sua vez, pode 
levar à uma “corrida aos bancos”, tornando 
um problema de falta de liquidez de curto 
prazo em insolvência da instituição finan-
ceira.  Riscos morais e assimetrias de in-
formação, entre outros aspectos, podem 

também precipitar crises financeiras. 

Risco moral é quando há tomada de risco 
excessiva e imprudente pelos agentes fi-
nanceiros em função da presença de ga-
rantias ou seguros, em geral dados pelo 
governo ou pela regulação, criando a ex-
pectativa de que os agentes serão socor-
ridos no caso de um evento adverso (uma 
quebra, por exemplo). Divergência de infor-
mação é da própria natureza do sistema fi-
nanceiro e é parte da justificativa para sua 
regulamentação146. 

O sistema financeiro está diretamente li-
gado à estabilidade financeira, condição 
central para desenvolvimento econômico 
e investimentos de longo prazo. Pela sua 
importância na economia e propensão a 
causar crises sistêmicas, a atividade ban-
cária é altamente regulada e supervisiona-
da. Por essa razão, para entender a ativida-
de bancária é fundamental entender seu 
ambiente regulatório.

O framework atual para gerenciamento de 
risco em instituições financeiras come-
çou a se desenvolver a partir da década 
de 1970, quando foi criado o Comitê da 
Basileia para Supervisão Bancária (The 
Basel Committee on Banking Supervision 
– BCBS) como resposta a uma série de 
distúrbios nos mercados internacionais 
de moeda e bancário. Sediado na Basileia, 
Suíça, o BCBS foi criado pelo G10 para vi-
sar estabilidade financeira global por meio 
do aprimoramento da qualidade da super-
visão bancária. É, portanto, um fórum de 
bancos centrais. Atualmente fazem parte 
do BCBS 28 jurisdições e 45 instituições, 
incluindo o Banco Central do Brasil. Do Co-

mitê saem acordos de adequação de capi-
tal conhecidos como “Acordos da Basileia” 
I, II e III147. 

Um dos principais objetivos do BCBS é 
melhorar os padrões de reservas de ca-
pital nos sistemas bancários dos países 
que dele fazem parte e aumentar a uni-
formidade, entre os países, de como se 
mede tais reservas. Dentre outros aspec-
tos regulatórios, os Acordos da Basileia 
tratam de requerimentos mínimos de ca-
pital próprio do banco para os ativos pon-
derados pelo risco  – mínimo regulatório 
para o capital to risk-weighted assets ra-
tio (RWA) – de maneira a fazer frente aos 
riscos ligados às suas atividades. 

No Brasil, as recomendações dos Acordos 
da Basileia são aplicadas pelo Conselho 
Monetário Nacional e Banco Central do Bra-
sil com regulação específica. A evolução 
dos acordos de Basileia I a III (em particular 
o III, de 2010, na esteira da crise financeira 
de 2008) evidencia o recrudescimento da 
regulação prudencial por parte dos Bancos 
Centrais, no sentido de tornar o processo 
de gestão de risco das instituições finan-
ceiras mais robusto, visando maior resiliên-
cia a crises (impactando, nos bancos, em 
regulação que busca maior alocação de 

reservas de capital, mais altos índices de 
liquidez e menores graus de alavancagem 
e contribuição para o risco sistêmico). Nes-
se processo e em particular com a implan-
tação de Basileia III, operações de crédito 
de mais longo prazo e ativos com menor 
liquidez necessitarão de maior reserva de 
capital dos bancos149. Basileia III está em 
implementação desde 2013, por meio da 
regulação prudencial do Banco Central. 

No âmbito da regulação prudencial, a Reso-
lução no. 4.557/2017 do Conselho Mone-
tário Nacional (CMN) dispõe sobre a estru-
tura de gerenciamento de riscos, estrutura 
de gerenciamento de capital e a política de 
divulgação de informações. A estrutura de 
gerenciamento de riscos deve identificar, 
mensurar, avaliar, monitorar, reportar, con-
trolar e mitigar os riscos de crédito, de mer-
cado, de variação de taxas de juros, opera-
cional, de liquidez, socioambiental e demais 
riscos relevantes segundo critérios defini-
dos pela instituição financeira.  A Resolu-
ção também trata da realização de testes 
de estresse (“conjunto coordenado de pro-
cessos e rotinas, dotado de metodologias, 
documentação e governança próprias, com 
o objetivo principal de identificar potenciais 
vulnerabilidades da instituição”, (p.7) para 
esses riscos.

142 (Banco Central do Brasil, 2020a).
143 (Banco Central do Brasil, 2020b).
144 (Bradesco, 2020; Itaú Unibanco Holding S.A, 2020).
145 (Banco Central do Brasil, 2020b).
146 (Partnoy, 2015).

147 https://www.bis.org/bcbs/membership.htm?m=3%7C14%7C573%7C71
148 (Van Der Weide & Zhang, 2019).
149 (FGVces, 2014).

Quadro 11. Descrição resumida dos riscos previstos na Resolução nº. 4.557/2017 do CMN

Riscos previstos 
na Resolução nº 

4.557/2017
Descrição resumida

De Crédito

-  Probabilidade de ocorrência de perdas associadas a não cumpri-
mento de suas obrigações contratuais pela contraparte;

-  Perdas associadas à deterioração da qualidade creditícia da contra-
parte.

Fonte: elaboração própria com base em Resolução nº. 4.557 (2017).

https://www.bis.org/bcbs/membership.htm?m=3%7C14%7C573%7C71
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Quadro 11. Descrição resumida dos riscos previstos na Resolução nº. 4.557/2017 do CMN

De Mercado
-  Possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da flutuação nos 

valores de mercado de instrumentos detidos pela instituição (por 
exemplo, variação de taxas de juros e preços de ações).

Operacional
-  Possibilidade da ocorrência de perdas resultantes de eventos exter-

nos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos, 
pessoas ou sistemas.

De Liquidez

-  Possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficiente-
mente suas obrigações sem afetar suas operações diárias e sem 
incorrer em perdas significativas;

-  A possibilidade de a instituição não conseguir negociar a preço de 
mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação 
ao volume normalmente transacionado ou em razão de alguma 
descontinuidade no mercado.

Fonte: elaboração própria com base em Resolução nº. 4.557 (2017).

O risco socioambiental é apresentado na 
Resolução no 4.327/2014 do Banco Cen-
tral do Brasil que o apresenta como a pos-
sibilidade de ocorrência de perdas decor-
rentes de danos socioambientais.

No mercado de capitais brasileiro, cabe 
destacar algumas publicações que tratam 
de aspectos sociais, ambientais e de go-
vernança corporativa nos investimentos:

     i)  O Código Amec de Princípios e De-
veres de Investidores Institucionais - 
Stewardship;

     ii)  A Resolução no 4.661/2018 do Conse-
lho Monetário Nacional, a Instrução 
nº. 6/2018 da Superintendência Na-
cional de Previdência Complemen-
tar (Previc) e a Resolução CMN no 

4.769/2019; e 
     iii)  O Anexo 24 (Formulário de Referên-

cia) da Instrução CVM no 552/2014.

O Código de Princípios e Deveres de In-
vestidores Institucionais – Stewardship da 
Associação de Investidores no Mercado 
de Capitais (Amec), publicado em 2016, 
estabelece sete princípios que tratam de 
temas como governança corporativa, re-
solução de conflitos de interesses, direito 
de voto, entre outros. 

O Princípio 3 trata da consideração de as-
pectos ASG nos processos de investimen-
to e atividades de stewardship:

  “Os investidores institucionais de-
vem considerar em seu processo 
de investimentos fatores ambien-
tais, sociais e de governança, pon-
derando tanto seu impacto sobre 
risco e retorno como sua contri-
buição para o desenvolvimento 
sustentável dos emissores de va-
lores mobiliários.”

A Resolução no 4.661/2018 do CMN sobre 
as diretrizes de aplicação dos planos ad-
ministrados pelas entidades fechadas de 
previdência complementar (EFPC) estabe-
lece que, com relação à gestão de risco, 
tais entidades devem:

       Identificar, analisar, avaliar, controlar e 
monitorar os riscos de crédito, de mer-
cado, de liquidez, operacional, legal, 
sistêmico e outros inerentes a cada 
operação, na administração de cartei-
ra própria;

       Fazer análise prévia dos riscos dos in-
vestimentos, incluindo garantias;

       Avaliar, monitorar e gerenciar o risco e 
o retorno esperado dos investimentos;

       Considerar na análise de riscos, sem-
pre que possível, os aspectos relacio-
nados à sustentabilidade econômica, 
ambiental, social e de governança dos 
investimentos;

       Adotar regras e implementar proce-
dimentos para a seleção e o monitora-
mento de administração de carteiras 
de valores mobiliários e de fundos de 
investimento;

       Avaliar se a segregação das funções 
de gestão, administração e custódia 
é suficiente para mitigar situações de 
conflito de interesse;

       Analisar e monitorar o risco e o retorno 
esperado dos investimentos adminis-
trados por terceiros.

A Instrução Previc no 6/2018 complemen-
ta a Resolução no. 4.661/2018 do CMN. 
Estabelece que as EFPC devem considerar 
em suas políticas de investimentos dos re-
cursos por ela administrados, os princípios 
de responsabilidade ambiental, social e de 
governança, preferencialmente, de forma 
diferenciada por setores da atividade eco-
nômica. Considera na avaliação dos riscos 
de investimentos, os riscos de crédito, de 
mercado, de liquidez, operacional, legal, sis-
têmico e outros inerentes às operações. 

A Resolução CMN no 4.769/2019 traz 
redação semelhante à Resolução no. 
4.661/2018, estabelecendo que as entida-
des abertas de previdência complementar 
e os resseguradores locais devem “obser-
var, sempre que possível, os aspectos re-
lacionados à sustentabilidade econômica, 
ambiental, social e de governança dos in-
vestimentos" na aplicação de recursos.

A Instrução CVM no 552/2014 trata, em 
seu anexo 24, do Formulário de Refe-
rência (FR), que busca assegurar que os 
emissores ofereçam informações padro-
nizadas relevantes para que os investi-

dores possam realizar a análise de risco 
em suas decisões de investimento. As in-
formações de cunho socioambiental são 
demandadas dos emissores no FR, como 
no item 4 “Fatores de Risco”, em que os 
emissores devem descrever os fatores 
de risco que podem influenciar a deci-
são de investimento, incluindo questões 
socioambientais. O item 7 “Atividades do 
Emissor” trata de política ambiental do 
emissor e adesão a padrões internacio-
nais. No FR são também solicitadas infor-
mações sobre as políticas socioambien-
tais do emissor e suas práticas de relato.

Vale ressaltar que o foco deste  
White Paper é contribuir para uma discus-
são sobre o aprimoramento da gestão de 
riscos de crédito e de mercado das institui-
ções financeiras. A partir de uma avaliação 
sobre as possíveis implicações da pan-
demia para a gestão ASG das empresas, 
são identificados os aspectos ASG mais 
salientes por parte de bancos e investido-
res na análise de empresas tomadoras de 
crédito e investidas. A incorporação des-
ses aspectos à análise ASG contribui para 
aprimorar a gestão do risco de crédito dos 
bancos, uma vez que o desempenho ASG 
do tomador de crédito pode afetar a sua 
qualidade creditícia, bem como a gestão 
do risco de mercado de investidores, já 
que o desempenho ASG da empresa in-
vestida pode ter impacto no preço de suas 
ações e na distribuição de lucros.

Embora não seja foco desse trabalho, 
bancos e investidores também podem 
avaliar os aspectos identificados neste 
White Paper em seus próprios procedi-
mentos internos e práticas de gestão, 
de forma a aprimorar a gestão de riscos 
operacionais.

2.3.1 Análise ASG e autorregulação em 
bancos e mercado de capitais
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está o Banco Central do Brasil155, 156.

No âmbito voluntário, ressalta-se também 
a iniciativa da Federação Brasileira dos 
Bancos (FEBRABAN) que, com apoio da 
SITAWI, propôs um conjunto de ações aos 
bancos brasileiros que os auxiliem a im-
plementar as recomendações da TCFD157.

A incorporação de aspectos ASG na aná-
lise de crédito e na análise de investimen-
tos não é um processo padronizado. Cada 
instituição considera aspectos materiais 
ambientais, sociais e de governança se-
gundo suas estratégias e análise de risco. 
Há várias referências públicas que tratam 
de temas ASG, como os indicadores do 

Global Reporting Initiative (GRI), a análise 
de materialidade setorial do Sustainability 
Accouting Standards Board (SASB) e os 
indicadores presentes nos questionários 
do Índice de Sustentabilidade Empresarial 
(ISE), por exemplo. 

Além de referências públicas, há empre-
sas que oferecem o serviço de análise 
ASG a seus clientes, como S&P, MSCI, 
RobecoSAM, SITAWI e Resultante, en-
tre outras. Há associações voltadas à 
capacitação de investidores e gestores 
profissionais, como o CFA Institute e As-
sociação Brasileira das Entidades dos 
Mercados Financeiro e de Capitais (ANBI-
MA) que abordam aspectos ASG.

É crescente o interesse, por parte de ban-
cos e gestores de investimentos, pela in-
corporação de critérios ASG em seus pro-
cessos de tomada de decisão, para além 
dos requerimentos regulatórios. Dentre 
as principais motivações para a integra-
ção ASG, destacam-se o melhor geren-
ciamento de riscos e a busca por maior 
retorno financeiro.

Do lado do mercado de capitais, mais de 
3 mil investidores são signatários dos 
Princípios para o Investimento Respon-
sável (PRI), iniciativa apoiada pela ONU 
que promove a integração de fatores 
ASG nas análises de investimento. Ini-
ciativa semelhante foi lançada em 2019 
pela UNEP FI para o mercado bancário 
congregando 132 signatários. Os Princí-
pios para Responsabilidade Bancária in-
centivam o alinhamento das estratégias 
de negócios dos bancos aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável da ONU 
e ao Acordo de Paris150.

Um dos temas ASG de maior destaque por 
seu potencial de impacto na estabilidade 
do sistema financeiro é a mudança do cli-
ma. Atendendo a uma solicitação dos Mi-
nistros de Finanças e presidentes dos Ban-
cos Centrais dos países do G20, o Financial 
Stability Board (FSB) criou, em 2015, a For-
ça-Tarefa sobre Divulgações Financeiras 
Relacionadas ao Clima (TCFD, em inglês). 
Trata-se de um grupo multistakeholder, 
formado por representantes dos setores 
financeiro e produtivo, com o mandato de 
desenvolver recomendações sobre a di-
vulgação de informações relacionadas às 
mudanças climáticas, que auxiliem investi-
dores, credores e agentes de subscrição de 

seguros a compreender riscos relevantes. 

Em 2017, a Força-Tarefa publicou suas 
recomendações para divulgações finan-
ceiras relacionadas ao risco climático, que 
hoje contam com o apoio institucional de 
mais de mil organizações151. Em sua publi-
cação, a TCFD considera riscos e oportu-
nidades relacionados às mudanças climá-
ticas. Os riscos estão relacionados a dois 
aspectos: a transição para uma economia 
de baixo carbono e os impactos físicos da 
mudança do clima152.

Os riscos de transição são políticos e 
legais, tecnológicos, de mercado e repu-
tacional. Já os riscos físicos resultantes 
da mudança do clima podem ser agu-
dos – relacionados a eventos extremos 
– ou crônicos – relacionados a mudan-
ças de longo prazo nos padrões climá-
ticos153. As oportunidades relacionadas 
aos esforços de mitigação e adaptação 
à mudança do clima foram identificadas 
em cinco áreas: eficiência no uso de re-
cursos, adoção de fontes de energia de 
baixa emissão, desenvolvimento de no-
vos produtos e serviços, acesso a novos 
mercados e construção de resiliência ao 
longo da cadeia de suprimentos154.

Outra iniciativa internacional de desta-
que é a Network of Central Banks and 
Supervisors for Greening the Finan-
cial System (NGFS). Criada em 2017, a 
NGFS tem como objetivo fortalecer o 
sistema financeiro para o gerenciamen-
to de riscos e a mobilização de capi-
tais voltados a investimentos verdes e 
de baixo carbono. A NGFS possui uma 
rede de 66 membros, dentre os quais 

150 (UNEP Finance Initiative, 2020).
151 (TCFD, 2020a, 2020b).
152 (TCFD, 2017).
153 Em maio de 2020 a TCFD lançou suas recomendações na língua portuguesa. Esta iniciativa foi apoiada diretamente pelo 
Projeto Finanças Brasileiras Sustentáveis (FiBraS).
154 (TCFD, 2017).

155 O Banco Central do Brasil também foi apoiado pelo FiBraS no processo de adesão (recente) à NGFS.
156 (NGFS, 2020b, 2020a).
157 (SITAWI, 2018).
158 (Bolton et al., 2020).

Quadro 12. “The Green Swan” e o papel dos bancos centrais no combate à mudança do clima158

Os esforços de bancos centrais para gerir riscos e atrair recursos para investimentos que 

ajudem no combate à mudança do clima, conforme objetivos da NGFS, são refletidos no 

livro The greenswan: Central banking and financial stability in the age of climate change, 

que busca explorar maneiras para a integração de análise de risco relacionada a clima 

dentro do mandato de monitoramento da estabilidade financeira dos bancos centrais.

O conceito de “cisne verde” (green swan) compartilha muitas das característi-

cas de um “cisne negro” (vide Seção 1.3), porém: i) apresentam certeza acer-

ca da necessidade de ações ambiciosas, mesmo que o momento e a magnitude 

dos impactos da mudança do clima sejam incertos; ii) catástrofes climáticas po-

dem representar uma ameaça existencial para a humanidade; e iii) a complexida-

de da mudança do clima é de uma ordem ainda maior do que para cisnes negros.

Nesse contexto, os bancos centrais possuem um papel a desempenhar com o in-

tuito de evitar a materialização de “cisnes verdes”, desde o monitoramento de ris-

cos climáticos por meio de testes de estresse, passando pelo desenvolvimento 

de métodos para avaliar tais riscos, e auxiliando na disseminação de padrões ASG 

no setor financeiro, por exemplo, junto a gestores de ativos e fundos de pensão. 

Finalmente, caso eventos do tipo “cisne verde” se materializem, os bancos centrais po-

dem ser chamados a atuar como “socorristas climáticos de último recurso”, comprando 

ativos desvalorizados para prevenir maiores danos ao sistema financeiro como um todo.



Potenciais imPlicações da Pandemia da covid-19 Para a análise asGFGvces / FGv eaesP 4948

2.3.2 Análise ASG e estratégias de 
investimentos: Análise Fundamentalista

Os investimentos em renda variável, espe-
cialmente no mercado acionário, para além 
de eventuais regulações, autorregulações 
e protocolos, tendem a ser fortemente in-
fluenciados pelo perfil de cada analista/
investidor159. Nesse sentido, é interessante 
observar a interação entre as estratégias 
mais comuns para atuação nesses merca-
dos e sua relação com aspectos ASG.

Em seus relatórios de acompanhamento 
das tendências relacionadas a investimen-
tos sustentáveis e responsáveis na Europa, 
a associação Eurosif160 enumera sete estra-
tégias que governam tais investimentos:

       Exclusão do universo de investimento: 
remoção de empresas ou setores do 
universo de investimentos.

       Screening baseado em normas: se-
leção de empresas conforme seu nível 
de conformidade com padrões e nor-
mas internacionais.

       Best-in-class: escolha daquelas em-
presas com melhor desempenho ASG 
em um setor.

       Investimento temático em sustentabili-
dade: seleção de ativos especificamen-
te relacionados à sustentabilidade em 
fundos com um ou múltiplos temas.

       Integração ASG: inclusão explícita dos 
riscos e oportunidades ASG nas análi-
ses financeiras.

       Engajamento (e voto): uso do poder de 
voz/voto para indução de práticas ASG 
nas empresas investidas.

       Investimento de impacto: investimento 

com o objetivo de geração de impac-
tos sociais e ambientais e retorno fi-
nanceiro161.

Essas estratégias são alimentadas, parti-
cularmente, por uma abordagem de análi-
se de investimentos conhecida como aná-
lise fundamentalista. Tal análise é baseada 
no estudo das informações disponíveis da 
empresa (por exemplo, nos demonstrati-
vos financeiros), de seu setor de atuação e 
da economia em geral. O analista procura 
identificar, a partir dessas informações, o 
valor (intrínseco) da empresa.162

A análise fundamentalista é mais comu-
mente associada com estratégias de in-
vestimento de longo prazo (buy and hold), 
tendo em vista sua preocupação com os 
aspectos tangíveis e intangíveis das em-
presas para o processo de tomada de de-
cisão do investidor. Tais estratégias são 
exemplificadas pela citação do investidor 
Peter Lynch: “saiba o que você possui, e 
saiba porque você possui”163.

Nesse contexto, de modo simplificado, a 
análise do investidor pode ser feita por uma 
abordagem top-down (com foco inicial 
nas condições macroeconômicas globais 
e locais sugerindo setores melhor posicio-
nados) ou bottom-up (com foco inicial nos 
demonstrativos financeiros das empresas, 
como balanço patrimonial e fluxo de caixa, 
e também em aspectos subjetivos, como 
força da marca e práticas de governan-
ça)164. Na prática, analistas combinam ele-
mentos de ambas as abordagens. 
Nota-se que um perfil ativo de investimen-
to com base na análise fundamentalista, 

159 (OECD, 2017).
160 http://www.eurosif.org/about-us/
161 (Eurosif, 2018; GIIN, 2020).
162 (Borges, 2012; CVM, 2017). Outra abordagem comum é a chamada Análise Técnica, baseada na interpretação das tendên-
cias dos preços (e volumes) dos ativos no passado recente, independentemente dos motivos para eventuais flutuações (Idem). 
Trata-se de abordagem, portanto, que não guarda similaridades ou pontos de entrada para a incorporação de aspectos ASG.
163 (Conforme registrado em Hollands, 2000).
164 (CVM, 2017).

especialmente para uma abordagem bot-
tom-up, depende intensamente de informa-
ções específicas das empresas, algumas 
delas de caráter intangível e qualitativo e 
não observadas nas demonstrações finan-

ceiras165. O Quadro 13 apresenta as possí-
veis interações de questões ASG na análise 
fundamentalista (abordagem top-down).

Quadro 13. Integração de questões ASG na análise fundamentalista

Estágio Análise 
macroeconômica
(Identificação)

Análise setorial
(Identificação)

Estratégia 
da empresa 
(Análise)

Demonstrações 
financeiras 
(Análise)

Ferramentas 
de valoração 
(Integração)

Definição Compreensão 
sobre como 
fatores ASG 
afetam o 
crescimento 
econômico e 
os impactos de 
temas macro.

Entendimento 
dos fatores 
ASG como 
influência sobre 
preferências 
do consumidor 
e mudanças 
regulatórias.

Análise de como 
uma empresa 
gerencia riscos 
e oportunidades 
ASG, e como se 
posiciona sobre 
o tema.

Entendimento 
dos impactos 
dos fatores 
ASG sobre 
lucros, eficiência 
operacional, 
ativos 
intangíveis e 
fluxos de caixa.

Integração das 
considerações 
ASG às 
ferramentas de 
avaliação (taxa 
de desconto e 
valor econômico 
adicionado).

Questões 
para 
integração 
ASG
(exemplos)

- Quão 
sustentáveis são 
as tendências de 
crescimento?
- Quais são 
as tendências 
demográficas?
- Qual o tipo de 
investimento em 
infraestrutura?
- Como o governo 
regula a saúde 
e segurança no 
trabalho?
- O país tem um 
sistema legal 
de proteção 
aos direitos 
humanos?
- Como o 
arcabouço 
regulatório 
nacional afeta 
a atuação da 
empresa?

- Quais riscos e 
oportunidades 
ASG são en-
frentados pelo 
setor?
- Como mudan-
ças regulatórias 
podem ser 
monitoradas?
- Como rápidas 
mudanças de 
comportamen-
to podem ser 
monitoradas?
- Quais 
questões ASG 
serão drivers 
ou restrições 
à demanda e 
preferências do 
consumidor? 
- Questões ASG 
têm suporte 
em nível de 
Conselho de 
Administração?

- Que 
importância a 
gestão coloca 
nos desafios 
ASG?
- Quão 
detalhado é 
o relato de 
desempenho 
ASG?
- O relato dos 
fatores ASG 
está ligado ao 
desempenho 
financeiro?
- Quão 
responsiva é 
a empresa a 
iniciativas de 
engajamento?
- Questões ASG 
têm suporte 
em nível de 
Conselho de 
Administração?

- Qual a 
habilidade da 
empresa de 
sustentar o 
crescimento dos 
lucros?
- As projeções 
de custos 
consideram 
riscos ASG?
- Qual mudança 
legal ou 
regulatória é 
antecipada pela 
empresa?
- Os mercados-
chave da 
empresa são 
sustentáveis 
em termos 
do uso de 
recursos, gestão 
de resíduos 
e tendências 
sociais?
- Quão forte 
é a marca da 
empresa?

- Que riscos 
ASG sobre o 
preço das ações 
a empresa já 
enfrentou? 
E sobre as 
ações de 
competidores?
- Qual a 
importância 
de questões 
ASG para 
investidores, 
consumidores e 
mídia?
- As taxas 
de desconto 
deveriam refletir 
variações de 
desempenho 
ASG?
- A integração 
ASG na análise 
reduz ou 
aumenta a 
confiança no 
valor intrínseco?

Fonte: elaborado pelos autores com base em CVM (2017).

165 (van Duuren, Plantinga, & Scholtens, 2016).

http://www.eurosif.org/about-us/
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2.4 Principais mensagens

       Para riscos de difícil previsão, sob os 
quais há pouco conhecimento e com-
preensão, estratégias baseadas em 
prontidão de resposta (preparedness) 
parecem mais relevantes e adequadas 
do que abordagens que procurem pre-
ver ou antecipar a manifestação desses 
riscos;

       É possível fazer previsões, ou construir 
hipóteses, acerca da vulnerabilidade de 
diferentes locais a doenças contagiosas 
com base em indicadores e medidas 

como nível de densidade populacional, 
taxa de urbanização, infraestrutura mé-
dica, taxa de alfabetização, nível de pre-
cipitação e mudança do uso da terra; e

       A análise ASG contribui para aprimorar a 
gestão de risco de crédito dos bancos, 
uma vez que o desempenho ASG do to-
mador de crédito pode afetar a sua qua-
lidade creditícia, bem como a gestão de 
risco de mercado de investidores, já 
que o desempenho ASG da empresa 
investida pode ter impacto no preço de 
suas ações e em sua capacidade de 
distribuição de lucros.

Implicações da covid-19 
para a gestão e análise de 
risco ASG no Brasil

3

Esta seção busca avaliar quais aspectos 
da análise ASG têm sua importância re-
forçada, considerando os impactos gera-
dos pela pandemia. Portanto, trata-se de 
uma discussão adicional à análise ASG 

já realizada por bancos e investidores.

A Figura 6 sintetiza a lógica adotada para 
a discussão da presente seção. 

Figura 6. Análise das implicações da covid-19 para a gestão e análise de risco ASG

Fonte: elaborado pelos autores.

A boa gestão da empresa sobre questões 
ASG contribui para um gerenciamento 
mais adequado de seus riscos (operacio-
nal, comercial, reputacional e legal), seja 
gerando impacto financeiro positivo à 
companhia (fluxo de caixa, custo de capi-
tal etc.), seja prevenindo perdas:

       Risco operacional: riscos associados 
a falhas em processos operacionais, 
que podem implicar interrupções tem-
porárias, queda na eficiência, perdas e 
atrasos. Abrange, entre outros fatores, 
gestão de estoques; fornecedores de 
produtos e serviços; eficiência logísti-

ca; qualidade dos canais de vendas e 
de atendimento ao cliente; e segurança 
e manutenção das instalações166.

       Risco comercial (de mercado): riscos 
derivados de mercado, como oscila-
ções de demanda, decorrentes da per-
da do poder de compra dos consumi-
dores ou da retração do setor para o 
qual a companhia fornece bens, produ-
tos ou serviços167.

       Risco reputacional: risco relacionado 
à percepção coletiva que os stakehol-
ders têm das imagens que uma em-

166 (KPMG, 2018).
167 (KPMG, 2018).
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168 (Bueno et al., 2018).
169 (KPMG, 2018).

presa transmite ao longo do tempo, 
como um somatório de imagens168.

       Risco legal (compreende riscos regu-
latórios e jurídicos): riscos associados 
a leis, normas e regulamentos atuais e 
futuros que são aplicáveis ao setor, ao 
mercado de capitais ou às empresas 
de modo geral. Também inclui riscos 
associados a processos judiciais exis-
tentes e futuros, de naturezas cível, tra-
balhista e tributária169.

Por sua vez, os processos e práticas ASG 
da empresa são divulgados em relatórios 
anuais e outros informes corporativos, ali-
mentando a análise ASG de bancos e in-
vestidores. De posse dessas informações, 
investidores podem melhor gerenciar o 
seu risco de mercado (uma vez que o de-
sempenho ASG da empresa pode ter im-
pacto no preço de suas ações e em sua 
capacidade de distribuição de lucros), e 
bancos podem aprimorar a gestão do seu 
risco de crédito (já que o desempenho ASG 
da empresa pode afetar a sua qualidade 
creditícia). Ademais, as decisões de inves-
tidores e bancos também influenciam a 
disponibilidade de crédito e a capacidade 
de capitalização das empresas.

Apesar de o foco desse trabalho tratar-se 
do impacto das questões ASG sobre os 
processos de análise de investimentos e 
crédito, vale lembrar que essas questões 
também podem ser avaliadas por institui-
ções financeiras e investidores no que diz 
respeito a seus procedimentos internos e 

práticas de gestão.

Para a análise de temas ASG, utilizou-se 
como base a classificação apresentada 
no questionário do Índice de Sustenta-
bilidade Empresarial (ISE), com inclusão 
de alguns temas abordados pelo ”Envi-
ronmental, Social & Governance Issues 
in Investments: A Guide for Investment 
Professionals to its portfolio of  ESG re-
sources”, do CFA Institute e adaptações 
dos autores (Quadro 14). Essas fontes 
foram selecionadas como proxies para 
análise ASG porque:

       Os temas e questionários são públicos 
e largamente utilizados como base 
para as análises ASG de instituições 
financeiras e casas gestoras; 

       O ISE considera indicadores de outros 
stakeholders envolvidos com preocu-
pações socioambientais, como CDP e 
Global Reporting Initiative (GRI); 

       O documento do CFA traz uma perspec-
tiva internacional sobre os temas ASG 
e é explicitamente um guia para inves-
tidores, com exemplos de temas ASG. 

Vale ressaltar que outros instrumentos e 
índices classificam os temas ASG de ma-
neira diversa. Dessa forma, o leitor está 
convidado a selecionar a classificação que 
considerar mais apropriada.

O quadro a seguir indica os temas ASG 
avaliados:

Quadro 14. Dimensões ASG e temas abordados, segundo o ISE e o CFA Institute

Dimensão Temas

Ambiental170 Gestão de recursos hídricos; 
Gestão de resíduos sólidos; 
Gestão da água e dos efluentes líquidos; 
Escassez de água;
Gestão de emissões atmosféricas; 
Gestão da energia; 
Gestão de riscos ambientais;
Gestão de saúde e segurança no trabalho;
Biodiversidade;
Desmatamento;
Bem-estar animal;
Mensuração e relato das emissões lançadas na atmosfera pela ativi-
dade da empresa; 
Ações empreendidas para redução e/ou compensação dessas 
emissões; 
Diagnóstico, compreensão e comunicação dos riscos e vulnerabili-
dades da empresa frente à mudança do clima; 
Planejamento e práticas voltados à gestão dos riscos e à criação de 
resiliência.

Social171 As condições de trabalho;
Papel das lideranças;
Respeito aos direitos humanos; 
Valorização da diversidade e o combate à discriminação; 
Relações de consumo:
• Respeito aos direitos humanos e aos direitos do consumidor; 
• Riscos para o consumidor ou terceiros do uso do produto; 
• Riscos difusos; 
•  Monitoramento e precaução: em se tratando desses produtos, 

trabalhar com precaução, bem como monitorar demandas de cunho 
administrativo e judicial a eles relacionadas; 

• Satisfação do cliente;
• Informação ao consumidor e educação; 
• Financiamento e investimento.
Gestão da cadeia de valor:
• A inclusão e engajamento de sua cadeia de valor em tal processo;  
• A atuação responsável e positiva em cadeias de suprimentos; 
Investimento Social Privado; 
Relações éticas e as práticas de transparência e diálogo com as 
partes interessadas.

Fonte: Elaboração própria com base em (CFA Institute, 2015) e (B3, 2020).

170 O ISE também possui uma dimensão Ambiental-IF. Aqui consideramos apenas a dimensão Ambiental do ISE por trazer os 
temas relevantes para os demais setores que não instituições financeiras. Tais setores são os clientes das IFs e, portanto, alvo 
da análise ASG. Inclui a dimensão Mudança do Clima do ISE.
171 Inclui a dimensão Natureza do Produto do ISE.
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Quadro 14. Dimensões ASG e temas abordados, segundo o ISE e o CFA Institute

Governança172 As relações entre sócios e a atuação diligente em relação às suas 
controladas, coligadas e subsidiárias; 
A estrutura e o funcionamento do conselho de administração e seu 
envolvimento com as questões da sustentabilidade; 
O cumprimento, pelos gestores, de suas atribuições; 
O funcionamento adequado das instâncias de auditoria e fiscalização; 
Questões relacionadas a conduta e conflitos de interesses; 
Mecanismos anticorrupção;
Para as sociedades de economia mista, a identificação de desvios de 
finalidade e de uma adequada atuação do Estado como controlador;
Políticas e procedimentos de gestão de riscos e oportunidades; 
Políticas e gestão de ativos intangíveis (vários tipos de capitais); 
Divulgação de informações sobre aspectos socioambientais nos 
relatórios externos; 
Quantificação e incorporação de externalidades nos processos de 
decisão;
Geração de valor compartilhado com a sociedade;
Compromisso, a estratégia e o posicionamento da empresa em 
relação à sustentabilidade; 
A incorporação dessas atitudes nos sistemas de incentivo e engaja-
mento dos gestores; 
O relacionamento e a transparência em relação a esses compromis-
sos e atitudes, bem como a seus resultados;
Proteção de dados e privacidade.

Fonte: Elaboração própria com base em (CFA Institute, 2015) e (B3, 2020).

172 Também inclui a dimensão Econômico-Financeira do ISE.

As discussões abaixo são resultado das 
reflexões da equipe de pesquisa do FGV-
ces. Por se tratar de um tema novo e ain-
da pouco discutido na literatura acadê-
mica, a equipe utilizou como base para 
as discussões documentos produzidos 
por agências de rating, artigos veicula-
dos em jornais e webinars organizados 
por associações de empresas e investi-
dores. Ressalta-se que serão abordados 
apenas os temas (do Quadro 14) que se 
relacionam diretamente com o contexto 
da pandemia.

Adicionalmente, com o intuito de colaborar 
para a priorização de temas no contexto 
de eventos como a pandemia de covid-19 
e, tentativamente, indicar quais destes po-
dem contribuir para o fortalecimento da 
gestão empresarial de riscos de epidemias 
e doenças contagiosas, cada tema é classi-
ficado conforme seu grau de contribuição, 
de acordo com as categorias no Quadro 
15. Destaca-se que o exercício possui ca-
ráter ilustrativo e se trata, portanto, de uma 
sugestão dos autores, com base na literatu-
ra consultada ao longo do trabalho.

Quadro 15.  Grau de contribuição do tema para o fortalecimento da gestão de risco corporativo pós 
covid-19

Grau Explicação

Baixo Trata-se de tema afetado direta ou indiretamente pelo processo de 
tomada de decisão da empresa e que possui baixa capacidade de 
fortalecer a gestão empresarial de riscos de epidemias e doenças 
contagiosas.

Médio Trata-se de tema afetado diretamente pelo processo de decisão da 
empresa e que possui média capacidade de fortalecer a gestão em-
presarial de riscos de epidemias e doenças contagiosas.

Alto Trata-se de tema diretamente influenciado pelo processo de toma-
da de decisão da empresa e que possui capacidade de fortalecer a 
gestão empresarial de riscos de epidemias e doenças contagiosas.

Muito alto Trata-se de tema diretamente influenciado pelo processo de tomada 
de decisão da empresa e que possui capacidade de fortalecer de 
maneira significativa a gestão empresarial de riscos de epidemias e 
doenças contagiosa.

Obs.: temas com grau de contribuição “muito baixo” não possuem relação direta com o contexto da pan-
demia e, portanto, não são alvo de análise nas seções a seguir. 
Fonte: elaborado pelos autores.

3.1 Aspecto Ambiental

Gestão de saúde e segurança no trabalho
Devido aos riscos sanitários ocasionados 
pela covid-19, é recomendável que a em-
presa adapte os seus protocolos de saú-
de e segurança para se adequar ao novo 
contexto, por exemplo, a disponibilização 
de equipamentos de proteção adequados, 
aferição diária de temperatura dos cola-
boradores na entrada do local de trabalho, 
testagem para detecção do vírus, mais 
higiene das áreas de trabalho e cuidados 
adicionais com os trabalhadores que per-
tencem a grupos de risco.

Considerando que 13,3% das pessoas 
ocupadas no país estão exercendo suas 
atividades de forma remota173, sugere-se 
que a empresa também considere adotar 
protocolos para a promoção da saúde e 
segurança dos funcionários que estão em 
home office, por exemplo, por meio da dis-

ponibilização (ou facilitação na compra) 
de móveis ergonômicos para escritório e 
equipamentos adequados de informática.

Tais adequações devem também obser-
var eventuais ajustes temporários feitos 
às leis trabalhistas para lidar com a pande-
mia, por exemplo, aqueles feitos por meio 
da Medida Provisória nº 927/2020174.

Esse tema tem um grau de contribuição 
muito alto para o fortalecimento da gestão 
de riscos da empresa (especialmente riscos 
operacionais, legais e reputacionais) no con-
texto de epidemias e doenças contagiosas.

Biodiversidade e desmatamento
Conforme apresentado no Quadro 5, re-
giões com altas taxas de desmatamento e 
mudança do uso da terra podem ser mais 
vulneráveis a doenças contagiosas175. Por-
tanto, é recomendável que a empresa realize 
uma avaliação socioambiental das localida-

173 (Bôas, 2020).
174 (Brasil, 2020).
175 (Moore et al., 2016).
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des em que se encontram as plantas e se-
des administrativas da empresa, bem como 
um ajuste, se necessário, de seus protocolos 
de saúde e segurança nas regiões que apre-
sentam taxas de desmatamento elevadas.

Esse tema tem um grau de contribuição 
baixo para o fortalecimento da gestão de 
riscos da empresa (especialmente riscos 
operacionais) no contexto de epidemias e 
doenças contagiosas.

3.2 Aspecto Social

Condições de trabalho
O contexto da pandemia gerou novos 
desafios à rotina de trabalho. Com o fe-
chamento de creches e escolas e o isola-
mento social de grupos de risco, muitos 
trabalhadores tiveram de incorporar à 
sua rotina novas atividades domésticas, 
como cuidados com a casa, com os filhos 
(por exemplo, auxiliá-los com as aulas à 
distância) e com parentes idosos (já que 
muitos passaram a depender de seus fa-
miliares para realizar atividades rotineiras, 
como idas ao supermercado). 

Vale ressaltar que essas mudanças afe-
taram de maneira desigual homens e 
mulheres. Dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad) de 
2019, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), mostrou que, antes 
da pandemia, as mulheres ocupadas de-
dicavam, em média, 18,5 horas por se-
mana para afazeres domésticos e cuida-
dos com pessoas, enquanto os homens 
dedicavam 10,4 horas176. Com a pande-
mia, a expectativa é que essa diferença 
tenha se acentuado.

Nesse momento atípico, a empresa pode 
revisar suas políticas de recursos huma-
nos, de forma a refletir as atuais necessi-
dades dos colaboradores. Por exemplo, a 
empresa pode adotar medidas de flexibi-
lização, como jornadas de trabalho com 
horários diferentes do horário comercial, 
possibilidade de redução da jornada de 
trabalho e maior flexibilidade no agenda-
mento de reuniões. Conversas mais fre-
quentes entre gestores e sua equipe sobre 
as necessidades e dificuldades de cada 
um auxiliam na definição das adaptações 
necessárias177.

Levando em consideração as disposições 
da legislação trabalhista, a empresa tam-
bém pode revisar a sua política de bene-
fícios, por exemplo, passando a oferecer 
ajuda de custo de energia elétrica e Inter-
net para trabalhadores em home office e 
a possibilidade de transferir parte do vale 
refeição para o vale alimentação. Para 
os colaboradores que foram desligados, 
pode-se oferecer extensão de benefícios, 
como extensão do plano de saúde178.

Outro ponto de atenção durante a pan-
demia é o aumento dos riscos à saúde 
mental dos trabalhadores179. Segundo 
uma pesquisa realizada pela consultoria 
Mercer Marsh Benefícios com dados co-
letados de uma plataforma de assistência 
psicológica corporativa, houve crescimen-
to do número de consultas psicológicas, 
passando de 6 mil para 14 mil entre abril e 
maio de 2020, sendo as causas principais 
para o atendimento a ansiedade (37%) 
e a depressão (10%)180. Dessa forma, a 
empresa pode adotar medidas para pro-
mover a saúde mental dos trabalhadores. 

176 (IBGE, 2020a).
177 (Fonseca, 2020).
178 (Bernhoeft, 2020; Valor Investe, 2020).
179 (Standard & Poor’s, 2020b).
180 A plataforma possui 8,1 milhões de cadastrados (Campos, 2020).

Exemplos incluem a oferta de sessões de 
psicoterapia, aulas de yoga e meditação e 
atividades de lazer.

Esse tema tem um grau de contribuição 
muito alto para o fortalecimento da gestão 
de riscos da empresa (especialmente riscos 
operacionais, legais e reputacionais) no con-
texto de epidemias e doenças contagiosas.

Papel das lideranças
O papel das lideranças se torna funda-
mental em um cenário de crise. Se, antes 
da pandemia, muitos gestores discutiam 
com suas equipes apenas questões rela-
cionadas ao trabalho, como o atingimen-
to de metas da área, agora as conversas 
também abordam as circunstâncias pes-
soais de cada um e as preocupações e an-
gústias do time.181

Portanto, as empresas podem fortale-
cer o programa de desenvolvimento de 
lideranças dos gestores, desenvolven-
do habilidades como a capacidade de 
serem compreensivos e demonstrarem 
empatia com seus colaboradores, clien-
tes e demais stakeholders; cooperação e 
capacidade de identificar novas oportuni-
dades182. A inovação e a criatividade são 
atributos que também podem ser fomen-
tados nas equipes, especialmente em um 
contexto adverso que requer diferentes 
respostas e soluções.

O momento atípico também favorece uma 
reflexão sobre os processos de avaliação 
de desempenho dos colaboradores. Com 
interrupções mais frequentes da rotina de 
trabalho causadas por alterações no am-
biente familiar e equipamentos de trabalho 

nem sempre adequados, a avaliação de 
desempenho pode ser ajustada de forma 
que considere a nova situação.

As metodologias e instrumentos de trei-
namento e autodesenvolvimento também 
podem ser reavaliados para atender às ne-
cessidades e contexto atual183.

Por fim, vale avaliar se os gestores da em-
presa estão respeitando o direito à privaci-
dade de seus colaboradores, especialmen-
te daqueles em home office, na medida em 
que os limites entre vida pessoal e trabalho 
se tornam menos acentuados184.

Esse tema tem um grau de contribuição 
muito alto para o fortalecimento da ges-
tão de riscos da empresa (especialmen-
te riscos operacionais e reputacionais) 
no contexto de epidemias e doenças 
contagiosas.

Valorização da diversidade e o combate à 
discriminação
O papel da valorização da diversidade para 
a melhoria do desempenho da empresa e 
o melhor gerenciamento de riscos é um 
tema já bastante debatido, com vantagens 
relacionadas desde o maior acesso a in-
formações até a aproximação com impor-
tantes grupos de stakeholders185. Em um 
cenário de crises, a diversidade, sobretudo 
do Conselho de Administração, torna-se 
ainda mais relevante. 

Um  Conselho de Administração compos-
to por pessoas com experiências profissio-
nais, formações acadêmicas, expertises e 
personalidades diversas possui maior ca-
pacidade de lidar com crises e se anteci-

181 (Souto, 2020).
182 (Renjen, 2020).
183 (Bernhoeft, 2020).
184 (Bernhoeft, 2020).
185 Vide, por exemplo, Fernández-Temprano & Tejerina-Gaite (2020) para uma revisão recente das bases teóricas e empíricas 
para a importância da diversidade em conselhos de administração.
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par a riscos186. Isso porque possuem em 
sua totalidade um conjunto de habilidades 
que facilitam a identificação, avaliação, 
gestão e/ou prevenção dos impactos oca-
sionados pela pandemia sobre diferentes 
grupos da sociedade, como consumido-
res, empregados, fornecedores, comuni-
dades e minorias. Portanto, trata-se de um 
tema que ganha ainda mais importância 
em um contexto de crises.

Esse tema tem um grau de contribuição 
alto para o fortalecimento da gestão de 
riscos (operacionais, comerciais, reputa-
cionais e legais) da empresa no contexto 
de epidemias e doenças contagiosas.

Relações de consumo
O isolamento social e o fechamento do 
comércio promoveram um crescimento 
significativo da demanda do consumidor 
por compras on-line e home delivery. O 
aplicativo Rappi, por exemplo, obser-
vou um aumento de 30% em pedidos na 
América Latina na primeira quinzena de 
março em relação à quinzena anterior187. 
O e-commerce do Magazine Luiza cres-
ceu 73% no primeiro trimestre de 2020, 
atingindo 53% das vendas totais188. Nes-
se contexto em que as vendas físicas 
são prejudicadas e as vendas on-line 
ganham força, cabe analisar se a empre-
sa está preparada adequadamente para 
atender ao crescimento do comércio e à 
provisão de serviços por meios virtuais 
ou à distância. Além de ajustar sua in-
fraestrutura para entrega do produto, as 
empresas também podem adaptar polí-
ticas e processos para assegurar o res-
peito aos direitos do consumidor, como 
processos de devoluções e trocas.

Outro ponto de atenção se relaciona aos 
impactos ambientais das embalagens. 
Com o crescimento do e-commerce, as 
empresas podem optar por reavaliar o de-
senho de suas embalagens, de maneira a 
assegurar a integridade do produto, a saú-
de e segurança do consumidor e a redu-
ção do volume de resíduos sólidos.

Esse tema tem um grau de contribuição 
muito alto para o fortalecimento da ges-
tão de riscos da empresa (especialmente 
riscos operacionais, comerciais e repu-
tacionais) no contexto de epidemias e 
doenças contagiosas.

Investimento Social Privado (ISP)
Dados de 7/7/2020 do Monitor das Doa-
ções, plataforma atualizada diariamente 
pela Associação Brasileira de Captadores 
de Recursos (ABCR), revelam que empre-
sas e pessoas físicas já doaram mais de 
R$ 5,8 bilhões para combater os efeitos do 
coronavírus no país .

O novo cenário propiciou a reflexão de 
muitas empresas sobre os seus progra-
mas de Investimento Social Privado e so-
bre como podem contribuir para atender 
às demandas e necessidades sociais ge-
radas pela pandemia. São diversos os ca-
minhos. Algumas empresas optaram por 
redirecionar os seus processos produtivos 
para a fabricação e doação de produtos 
essenciais durante a crise190, como respi-
radores e álcool em gel. Outras empresas 
escolheram contribuir com o fortalecimen-
to das capacidades do poder público para 
responder a crises, por exemplo, investin-
do em melhorias no saneamento público. 
Com o fim do isolamento social, as empre-

sas também poderão redirecionar o seu 
trabalho voluntário a temas alinhados à 
pandemia, como produção e distribuição 
de máscaras à população.

Esse tema tem um grau de contribuição 
baixo para o fortalecimento da gestão de 
riscos da empresa (especialmente riscos 
reputacionais) no contexto de epidemias e 
doenças contagiosas.

Gestão da cadeia de valor
Ao contribuir para o aumento do desem-
prego, a pandemia também favorece o 
crescimento da informalidade no mercado 
de trabalho e o aumento de violações aos 
direitos humanos na cadeia de suprimen-
tos, como o emprego de trabalho análogo 
ao escravo191. Além disso, a pandemia 
fragiliza a capacidade de fiscalização e 
monitoramento de fornecedores por parte 
das empresas, dificultando, por exemplo, a 
implementação de auditorias in loco nas 
plantas dos fornecedores. Portanto, no 
contexto atual, as empresas podem refor-
çar processos de engajamento com a sua 
cadeia de fornecedores sobre respeito aos 
direitos humanos, de forma que se esta-
beleça um vínculo de confiança entre as 
duas partes.

A crise econômica decorrente da co-
vid-19 também dificultou a obtenção de 
crédito, em especial por micro e peque-
nas empresas. Nesse sentido, algumas 
grandes empresas (empresas-âncora) 
abriram linhas de antecipação de recebí-
veis junto aos seus fornecedores com o 
intuito de assegurar que estes possuam 
capital de giro para manter ou retomar 
suas operações. Na indústria têxtil, por 
exemplo, essas transações a prazo ge-
raram um volume de aproximadamente 

R$ 20 bilhões até o começo de julho de 
2020192. Portanto, estar atenta às deman-
das e necessidades dos fornecedores 
contribui para mitigar o risco de paraliza-
ção das atividades da própria empresa.

Adicionalmente, a pandemia ressaltou a 
importância de avaliar o grau de concen-
tração geográfica dos fornecedores, de 
forma a gerenciar a exposição da empre-
sa a riscos operacionais, como o risco de 
queda ou interrupção da produção. 

Esse tema tem um grau de contribuição 
alto para o fortalecimento da gestão de 
riscos da empresa (especialmente riscos 
operacionais e reputacionais) no contexto 
de epidemias e doenças contagiosas.

Relações éticas e as práticas de transparên-
cia e diálogo com as partes interessadas
O engajamento e diálogo frequente da em-
presa com seus stakeholders se torna ain-
da mais relevante em um cenário de crise. 
O diálogo da empresa com consumidores, 
colaboradores, fornecedores, governo e 
comunidades auxilia na identificação de 
tendências e medidas de longo prazo que 
a empresa pode adotar para a melhor ges-
tão de seus riscos. Por exemplo, o engaja-
mento com clientes e consumidores ajuda 
na identificação de eventual necessidade 
de adaptar produtos e serviços, mitigando 
riscos comerciais. Também ajuda a com-
preender as expectativas desse público 
quanto ao posicionamento da empresa, 
contribuindo para o gerenciamento de ris-
cos reputacionais. 

O diálogo com os colaboradores auxilia na 
identificação de ações adequadas para a 
promoção da saúde, segurança e produ-
tividade, mitigando riscos operacionais. 

186 (IBGC, 2020b).
187  (Tecchio, 2020).
188  (Esperandio, 2020). 
189 (ABCR, 2020).
190 (Standard & Poor’s, 2020b).

191 (PRI, 2020b).
192 (Estadão Conteúdo, 2020).
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Adicionalmente, contribui para que os co-
laboradores atuem como embaixadores 
da empresa, fortalecendo suas marcas 
mesmo em cenário adverso e de crise193. 
Já o engajamento com a comunidade de 
entorno sinaliza demandas sociais que 
podem ser supridas pelo programa de ISP, 
gerenciando riscos reputacionais. 

Para fortalecer sua resiliência e sua capa-
cidade de responder a crises, as empresas 
podem implementar/reforçar a cultura de 
diálogo, adotando processos que consi-
derem os interesses de seus stakeholders 
na estratégia e na tomada de decisão da 
empresa194.

Esse tema tem um grau de contribuição 
alto para o fortalecimento da gestão de 
riscos (operacionais, comerciais, reputa-
cionais e legais) da empresa no contexto 
de epidemias e doenças contagiosas.

3.3 Aspecto Governança

Sistemas de incentivo e engajamento dos 
gestores
Ajustes na remuneração de executivos, 
como redução do salário de diretores e sus-
pensão do pagamento de bônus e remune-
ração variável, podem ser adotados como 
medidas de redução de custos. Tais ajustes 
também podem contribuir para demonstrar 
solidariedade com os trabalhadores, es-
pecialmente em empresas que tiveram de 
realizar cortes de funcionários195.

Adicionalmente, empresas que receberam 
auxílio governamental e mantiveram o pa-
gamento de remuneração variável (e divi-
dendos, tema abaixo) também podem ser 
objetos de escrutínio público. 

Esse tema tem um grau de contribuição 
médio para o fortalecimento da gestão de 
riscos da empresa (especialmente repu-
tacionais e operacionais) no contexto de 
epidemias e doenças contagiosas.

Relacionamento com sócios
De forma semelhante, muitas empresas 
optaram por suspender temporariamente a 
distribuição de lucros a acionistas a fim de 
garantir a liquidez da empresa e a manuten-
ção de sua licença social para operar. A ati-
tude de suspender a distribuição de lucros 
pode ser interpretada pelo público como 
um gesto de que a empresa está buscan-
do conciliar os interesses de seus diversos 
stakeholders, em vez de priorizar unica-
mente os interesses de seus acionistas196.

Vale lembrar que as Instruções CVM 622 
e 625, publicadas em 2020, autorizam que 
as assembleias de acionistas de compa-
nhias abertas e debenturistas passem 
a ser realizadas de forma digital, parcial 
ou exclusivamente. A mudança favorece 
a participação e votação a distância de 
acionistas e titulares, medida que pode ser 
eventualmente adotada de forma perma-
nente pela empresa para garantir o direito 
de voz e voto a seus investidores.

Esse tema tem um grau de contribuição 
médio para o fortalecimento da gestão de 
riscos da empresa (especialmente riscos 
reputacionais e operacionais) no contexto 
de epidemias e doenças contagiosas.

A estrutura e o funcionamento do Conse-
lho de Administração
A pandemia reforça a necessidade de a 
empresa ter estruturas de governança ro-
bustas. Por exemplo, momentos de crise 

193 (Rocha, 2020).
194 (Standard & Poor’s, 2020a, 2020b).
195 (Standard & Poor’s, 2020b).
196 (Standard & Poor’s, 2020b, 2020a).

demandam a presença de um Conselho 
de Administração que possa dar direcio-
namento estratégico à empresa e moni-
torar/apoiar a diretoria na implementação 
das ações estratégicas197. Portanto, é re-
comendável que o Conselho seja formado 
por pessoas que disponham da dedicação 
necessária para (i) atender a reuniões re-
gulares e extraordinárias do Conselho, (ii) 
preparar-se adequadamente para as reu-
niões e (iii) contribuir de maneira crítica às 
discussões. A falta de disponibilidade do 
conselheiro pode ser consequência de sua 
participação em um número excessivo de 
conselhos (o chamado ”overboarding”) ou 
da incompatibilidade com outras ativida-
des profissionais do conselheiro198.

A mesma lógica se aplica à separação dos 
cargos de CEO e presidente do Conselho. 
Especialmente em momentos de crise, 
sugere-se que os cargos sejam ocupados 
por pessoas com dedicação exclusiva a 
cada uma dessas funções199. A separação 
também evita a concentração de poder e 
prejuízo ao dever de supervisão do Conse-
lho em relação à diretoria200.

A estrutura de governança da empresa 
também pode contribuir para a tomada 
de decisões rápida e a capacidade de res-
ponder rapidamente a crises. Por exemplo, 
a pandemia destacou a importância de re-
pensar organizações com estruturas mais 
horizontais e não hierarquizadas. Nesse 
sentido, a necessidade de agilidade durante 
a pandemia da covid-19 pode ser adaptada 
para uma velocidade intencional, planejada 
e inserida nos processos das empresas201.

Similarmente, vale analisar qual a quali-

dade dos canais de comunicação entre a 
diretoria e o Conselho e em que medida a 
diretoria tem o aval do Conselho para to-
mar decisões críticas e com agilidade.202

Esse tema tem um grau de contribuição 
muito alto para o fortalecimento da gestão 
de riscos (operacionais, comerciais, repu-
tacionais e legais) da empresa no contexto 
de epidemias e doenças contagiosas.

Questões relacionadas a conduta, confli-
tos de interesses e mecanismos anticor-
rupção
Situações de crises podem gerar oportu-
nidades para a adoção de condutas con-
trárias ao código de ética ou aos proce-
dimentos da empresa. Isso pode ocorrer, 
por exemplo, quando há urgência na com-
pra de determinados insumos, poucos for-
necedores disponíveis e exigência de lici-
tação para a contratação de fornecedores. 
Portanto, o contexto atual reforça a impor-
tância de a empresa divulgar amplamente 
o seu código de ética e seus respectivos 
mecanismos de comunicação e denúncia, 
bem como realizar treinamentos frequen-
tes junto aos colaboradores.

Esse tema tem um grau de contribuição 
médio para o fortalecimento da gestão de 
riscos da empresa (especialmente riscos 
legais e reputacionais) no contexto de epi-
demias e doenças contagiosas.

Políticas e procedimentos de gestão de 
riscos e oportunidades
Em maio de 2020, o Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC) realizou 
uma pesquisa com 519 administradores 
e colaboradores de empresas para avaliar 

197 (IBGC, 2018).
198 (PRI, 2020a).
199 (PRI, 2020a).
200 (IBGC, 2018).
201 (Smet, Pacthod, Relyea, & Sternfels, 2020).
202 (Standard & Poor’s, 2020c).
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os impactos da pandemia sobre as organi-
zações. Segundo o estudo, 61,7% dos pes-
quisados relataram que as empresas em 
que atuam não estavam preparadas para 
enfrentar a crise causada pela covid-19, 
enquanto 43% declararam que suas em-
presas não possuem políticas e procedi-
mentos formais e/ou um plano de geren-
ciamento de crises203.

Empresas que têm como prática avaliar 
continuamente riscos emergentes, com 
impacto no médio e longo prazo, tendem 
a estar mais bem posicionadas para se 
antecipar a eles e desenvolver planos de 
contingência adequados. Dessa forma, a 
empresa pode, por exemplo, revisar quais 
procedimentos adota para considerar no-
vos riscos em seu planejamento estratégi-
co. O diálogo com stakeholders diversos 
contribui para a consecução dessas tare-
fas204. Tais políticas e procedimentos de-
vem ser continuamente atualizados. Por 
exemplo, a Política de Gestão de Riscos 
Corporativos da Caixa de Previdência dos 
Funcionários do Banco do Brasil (Previ) su-
gere que revisões não devam exceder um 
período máximo de 24 meses205.

Os conceitos para classificação de riscos, 
apresentados na Seção 1.3, oferecem 
uma possível fonte de inspiração para que 
as empresas construam cenários e formu-
lem estratégias de resposta condizentes 
com diferentes tipos de crises que podem 
acometê-las. Por exemplo, eventos com 
baixo grau de latência, como o outbreak 
de uma doença contagiosa, exigem maior 
foco em prontidão.

Esse tema tem um grau de contribuição 

muito alto para o fortalecimento da gestão 
de riscos (operacionais, comerciais, legais 
e reputacionais) da empresa no contexto 
de epidemias e doenças contagiosas.

Políticas e gestão de ativos intangíveis
A escolha da abordagem adotada pelas 
empresas nos temas discutidos acima 
pode impactar de maneira significativa a 
sua reputação. Em um momento de crise, 
torna-se ainda mais importante para a ges-
tão da reputação da empresa adotar uma 
abordagem coerente, de longo prazo e que 
considere os interesses dos diversos sta-
keholders da empresa. Com efeito, confian-
ça é um atributo frágil, facilmente perdida, 
e eventos negativos costumam ser mais 
visíveis do que eventos positivos206.

Nesse sentido, reforça-se o papel da 
gestão de crises como um processo de 
caráter contínuo e sistemático por par-
te das empresas. Isto é, uma vez que a 
empresa é afetada por um evento ines-
perado, como a covid-19, o estabele-
cimento de um comitê de crises pode 
ter também sua atenção voltada para a 
gestão do risco reputacional da empre-
sa e para o diálogo com seus diferentes 
stakeholders207. Outras iniciativas que 
podem auxiliar na gestão da reputação 
e fortalecimento da marca incluem o po-
sicionamento da empresa contra demis-
sões e iniciativas de Investimento Social 
Privado de combate à covid-19208.

Esse tema tem um grau de contribuição 
alto para o fortalecimento da gestão de 
riscos (operacionais, comerciais, legais e 
reputacionais) da empresa no contexto de 
epidemias e doenças contagiosas.

Divulgação de informações sobre aspectos 
socioambientais nos relatórios externos
Sugere-se que a empresa inclua nos seus 
relatórios anuais ou de sustentabilidade 
informações sobre como foi afetada pela 
pandemia (por exemplo, quais impactos 
houve nas operações) e quais processos 
e práticas adotou para responder à crise. 
Além de comunicar suas ações a seus pú-
blicos de interesse, a prática de divulgação 
de informações auxilia a empresa na siste-
matização de suas práticas, favorecendo 
os seus processos de aprendizagem. 

Destaca-se que, embora a divulgação de 
informações traga poucas contribuições 
adicionais para a melhoria da gestão em-
presarial de riscos de epidemias e doen-
ças contagiosas, a transparência da em-
presa sobre a gestão ASG é fundamental 
para a realização da análise ASG por parte 
das instituições financeiras.

Esse tema tem um grau de contribuição 
baixo para o fortalecimento da gestão de 
riscos da empresa (especialmente riscos 
operacionais e reputacionais) no contexto 
de epidemias e doenças contagiosas.

Proteção de dados e privacidade
Nesse período de crescimento do e-com-
merce e de home office, em que informa-
ções estratégicas e comerciais passam a 
ser manipuladas de forma digitalizada e 
fora de suas sedes e instalações, torna-
-se ainda mais relevante que as empresas 
adotem políticas e procedimentos de pro-
teção de informações e sigilo dos dados 
de clientes e consumidores. 

A medida está alinhada à Lei Geral de Pro-
teção de Dados (Lei nº 13.709), aprovada 

em agosto de 2018 e que passará a vigo-
rar em agosto de 2020, regulamentando a 
política de proteção de dados pessoais. De 
acordo com a Lei, o tratamento de dados 
pessoais209 somente poderá ser realizado 
mediante o fornecimento de consentimen-
to pelo titular ou em casos específicos, 
como para o cumprimento de obrigação 
legal pelo controlador ou para a realização 
de estudos por órgãos de pesquisa (garan-
tida, sempre que possível, a anonimização 
dos dados pessoais). Para evitar penalida-
des, as empresas controladoras de dados 
pessoais deverão implementar programas 
de governança em privacidade, que sejam 
integrados com a sua estrutura geral de 
governança, adaptados à estrutura, escala 
e volume de suas operações e com plano 
de resposta a incidentes e remediação.

Esse tema tem um grau de contribuição 
muito alto para o fortalecimento da gestão 
de riscos da empresa (especialmente co-
merciais, reputacionais e legais) no contex-
to de epidemias e doenças contagiosas.

3.4 Principais mensagens: análise ASG 
após a pandemia de covid-19

Conforme discutido na seção anterior, 
a crise decorrente da covid-19 reforça a 
importância da gestão de determinados 
temas ASG por parte das empresas de 
forma que desenvolvam uma gestão mais 
robusta para enfrentar riscos de novas epi-
demias e doenças contagiosas.

Para que analistas de crédito e de in-
vestimentos possam incorporar em sua 
análise ASG temas relevantes para a 
gestão do risco de epidemias e doenças 
contagiosas, o quadro a seguir apresenta 

203 (IBGC, 2020a).
204 (Standard & Poor’s, 2020b, 2020c).
205 (Previ, 2017).
206 (Slovic, 1993).
207 (Abrapp, 2015).
208 (Itaú Asset Management, 2020).

209 De acordo com a Lei 13.709/2018, tratamento de dados pessoais é “toda operação realizada com dados pessoais, como 
as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, pro-
cessamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração” (Planalto, 2018).
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exemplos de perguntas que os analistas 
podem dirigir às empresas investidas ou 
tomadoras de crédito, de acordo com os 
temas identificados e explorados para os 
aspectos ambiental (Seção 3.1), social 
(Seção 3.2) e de governança (Seção 3.3). 

Trata-se, novamente, de exercício explo-
ratório e não exaustivo, conduzido em 
período em que a pandemia ainda se de-
senrola e cujos impactos ainda não são 
totalmente conhecidos.

Quadro 16.  Exemplos de perguntas norteadoras

Tema Exemplos de perguntas norteadoras

Gestão de saúde e 
segurança no trabalho 
(A)

A empresa frequentemente adapta seus protocolos de saúde e 
segurança para se adequar a novos riscos e crises? E para novos 
contextos de trabalho, como o trabalho remoto?

Biodiversidade e 
desmatamento (A)

A empresa realiza análise socioambiental das regiões em que se 
encontram as plantas e sedes administrativas da empresa? Ajusta 
seus protocolos de saúde e segurança com base nessa análise? 

Condições de trabalho 
(S)

A política de recursos humanos (por exemplo, benefícios) é 
continuamente revista, de forma a refletir as necessidades dos 
colaboradores e novos contextos operacionais em função de novos 
riscos e crises?
A empresa adota medidas para promover a saúde mental dos 
colaboradores? 

Papel das lideranças 
(S)

Os gestores são continuamente capacitados em habilidades de 
liderança?
Os processos de avaliação de desempenho e de treinamento são 
flexíveis e passíveis de adaptação para momentos de crise?

Valorização da 
diversidade e 
o combate à 
discriminação (S)

O Conselho de Administração é formado por pessoas com 
experiências profissionais, formações acadêmicas, expertises e 
personalidades diversas?
Há algum protocolo para as atividades do Conselho de Administração para 
momentos de crise (por exemplo, encontros mais frequentes e remotos)?

Relações de consumo 
(S)

A empresa está preparada para atender ao crescimento do comércio 
e provisão de serviços por meios virtuais ou à distância?
A empresa frequentemente reavalia o desenho de suas embalagens, 
de forma reduzir o impacto ambiental e garantir a segurança de seus 
clientes e consumidores?

Investimento Social 
Privado (S) Não aplicável.

Gestão da cadeia de 
valor (S)

A empresa tem processos de engajamento com a sua cadeia de 
fornecedores sobre respeito aos direitos humanos (por exemplo, 
trabalho infantil e análogo ao escravo)?

Relações éticas 
e as práticas de 
transparência e 
diálogo com as partes 
interessadas (S)

A empresa possui uma cultura de diálogo frequente com seus 
stakeholders? Quais processos adota para considerar os interesses 
desses stakeholders na estratégia e tomada de decisão da empresa?

Sistemas de incentivo 
e engajamento dos 
gestores (G)

Caso a empresa tenha recebido auxílio governamental, houve algum 
ajuste em sua política de remuneração executiva (no ano fiscal em 
que recebeu o auxílio)?

Relacionamento com 
sócios (G)

Caso a empresa tenha recebido auxílio governamental, houve algum 
ajuste em sua política de distribuição de lucros (no ano fiscal em que 
recebeu o auxílio)?

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 16.  Exemplos de perguntas norteadoras

A estrutura e o 
funcionamento 
do Conselho de 
Administração (G)

Os membros do Conselho de Administração dispõem da dedicação 
necessária para cumprir as suas funções?
A estrutura de governança da empresa favorece a tomada de decisão 
rápida, particularmente em momentos de crise?

Questões 
relacionadas a 
conduta, conflitos 
de interesses 
e mecanismos 
anticorrupção (G)

A empresa divulga o seu código de ética e respectivos mecanismos 
de comunicação e denúncia com frequência?

Políticas e 
procedimentos de 
gestão de riscos e 
oportunidades (G)

A empresa tem como prática avaliar continuamente riscos 
emergentes que possam ter impactos no médio e longo prazo?
Quais processos a empresa adota para considerar novos riscos em 
seu planejamento estratégico?

Políticas e gestão de 
ativos intangíveis (G)

Que medidas a empresa adota para a gestão de sua reputação em 
contextos de crise (por exemplo, criação de comitê de crise com 
atribuições de relacionamento com stakeholders e gestão do risco 
reputacional)?

Divulgação de 
informações 
sobre aspectos 
socioambientais nos 
relatórios externos (G)

A empresa divulga os processos e práticas que adota para responder 
a crises?

Proteção de dados e 
privacidade (G)

Que medidas a empresa adota para proteger informações corporati-
vas e os dados de clientes e consumidores?

Fonte: elaborado pelos autores.

Quadro 17.  Contribuição do tema para o fortalecimento da gestão de riscos de epidemias e doenças 
contagiosas da empresa

Tema Tema ASG

Baixo - Biodiversidade e desmatamento (A);
- Investimento Social Privado (S);
-  Divulgação de informações sobre aspectos socioambientais nos 

relatórios externos (G).

Médio - Sistemas de incentivo e engajamento dos gestores (G);
- Relacionamento com sócios (G);
-  Questões relacionadas a conduta, conflitos de interesses e mecanis-

mos anticorrupção (G).

Alto - Valorização da diversidade e o combate à discriminação (S);
- Gestão da cadeia de valor (S);
-  Relações éticas e as práticas de transparência e diálogo com as 

partes interessadas (S);
- Políticas e gestão de ativos intangíveis (G).

Muito Alto - Gestão de saúde e segurança no trabalho (A);
- Condições de trabalho (S);
- Papel das lideranças (S);
- Relações de consumo (S);
- A estrutura e o funcionamento do Conselho de Administração (G);
- Políticas e procedimentos de gestão de riscos e oportunidades (G);
- Proteção de dados e privacidade (G).

Fonte: elaborado pelos autores.
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Considerações finais
4

Embora ainda haja incertezas sobre os im-
pactos futuros da pandemia, é provável que 
os efeitos da covid-19 tenham efeitos adver-
sos sobre a performance dos investimentos 
e sobre a qualidade creditícia das empresas.

A crise decorrente da covid-19 reforça 
a importância da gestão de determina-
dos temas ASG por parte das empresas 
de forma que desenvolvam uma gestão 
mais robusta para enfrentar riscos de no-
vas epidemias e doenças contagiosas. A 
partir de uma avaliação sobre as possí-
veis implicações da covid-19 para a ges-
tão ASG das empresas, foram identifica-
dos ao longo deste relatório, em caráter 
exploratório e não exaustivo, os aspectos 
a serem reforçados na análise ASG rea-
lizada por analistas de crédito e investi-
dores. Este relatório discutiu apenas os 
aspectos ASG reforçados pela pandemia 
e não a análise ASG em sua integralidade.

O método de pesquisa utilizado foi ba-
seado em análise de fontes bibliográficas 
secundárias, com levantamento e análise 
de literatura e de documentos públicos, 
incluindo análise de informações men-
cionadas em webinars sobre aspectos 
ASG e a pandemia. Entretanto, adicional-

mente, foram realizadas três entrevistas 
com profissionais envolvidos na análise 
ASG para registrar a percepção deles a 
respeito da pertinência dos temas apre-
sentados nesse relatório. Apesar de as 
entrevistas não terem tido por objetivo 
a validação do conteúdo apresentado 
(dado o número reduzido de entrevistas), 
seus conteúdos sinalizaram que o mer-
cado investidor tem atribuído crescente 
importância para os temas ASG e que a 
ocorrência da pandemia, em vez de desa-
celerar a adoção da análise ASG, reforçou 
sua importância para a gestão de risco. 
Durante a ocorrência da pandemia, algu-
mas casas gestoras têm se manifestado 
publicamente quanto à importância de 
temas ambientais, sociais e de governan-
ça, seja anunciando a criação de fundos 
dedicados a esses temas, criando áreas 
de sustentabilidade e de investimento de 
impacto ou produzindo posicionamentos 
públicos sobre esses temas210.

As conclusões deste relatório não são 
exaustivas, uma vez que a crise ainda está 
em curso e seus impactos não são total-
mente conhecidos. Entretanto, é possível 
desde já afirmar que a análise ASG sai for-
talecida após a covid-19.  

210 Ver comunicados recentes da XP Investimentos, Mauá Capital e White Paper da Itaú Asset Management.
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Anexo 1. Indicadores do 
Global Health Security 
Index

As seis categorias que compõem a estrutu-
ra do índice GHS são, por sua vez, compos-
tas por 34 indicadores. Estes são explicados 
por 85 subindicadores e 140 questões biná-
rias (se um país atende a determinado crité-

rio, recebe um ponto; caso não atenda, fica 
com pontuação nula). A tabela a seguir lista 
as categorias, indicadores e subindicadores 
que formam o índice (reproduzidos do origi-
nal, em inglês).

1 PREVENTION OF THE EMERGENCE OR RELEASE OF PATHOGENS

1.1 Antimicrobial resistance (AMR)

1.1.1 AMR surveillance, detection, and reporting

1.1.2 Antimicrobial control

1.2 Zoonotic disease

1.2.1 National planning for zoonotic diseases/pathogens

1.2.2 Surveillance systems for zoonotic diseases/pathogens

1.2.3 International reporting of animal disease outbreaks

1.2.4 Animal health workforce

1.2.5 Private sector and zoonotic disease

1.3 Biosecurity

1.3.1 Whole-of-government biosecurity systems

1.3.2 Biosecurity training and practices

1.3.3 Personnel vetting: Regulating access to sensitive locations

1.3.4 Transportation security

1.3.5 Cross-border transfer and end-user screening

1.4 Biosafety

1.4.1 Whole-of-government biosafety systems

1.4.2 Biosafety training and practices

1.5 Dual-use research and culture of responsible science

1.5.1Oversight of research with especially dangerous pathogens, toxins, pathogens with 
pandemic potential and/or other dual-use research

1.5.2 Screening requirements for providers of genetic material

1.6 Immunization

1.6.1 Vaccination rates

2 EARLY DETECTION AND REPORTING EPIDEMICS OF POTENTIAL INTERNATIONAL CONCERN

2.1 Laboratory systems

2.1.1 Laboratory capacity for detecting priority diseases

2.1.2 Specimen referral and transport system

2.1.3 Laboratory quality systems

2.2 Real-time surveillance and reporting

2.2.1 Indicator and event-based surveillance and reporting systems

2.2.2 Interoperable, interconnected, electronic real-time reporting systems

2.2.3 Transparency of surveillance data

2.2.4 Ethical considerations during surveillance

2.2.5 Coverage and use of electronic health records

2.3 Epidemiology workforce

2.3.1Applied epidemiology training program, such as the field epidemiology training program, 
for public health professionals and veterinarians (e.g., Field Epidemiology Training Program and 
Field Epidemiology Training Program for Veterinarians)

2.3.2 Epidemiology workforce capacity

2.4 Data integration between human, animal, and environmental health sectors

2.4.1 Data integration between human, animal, and environmental health sectors

3 RAPID RESPONSE TO AND MITIGATION OF THE SPREAD OF AN EPIDEMIC

3.1 Emergency preparedness and response planning

3.1.1 National public health emergency preparedness and response plan

3.1.2 Private sector involvement in preparedness and response

3.2 Exercising response plans

3.2.1 International Health Regulations (IHR) simulation exercises

3.3 Emergency response operation

3.3.1 Emergency response operation

3.4 Linking public health and security authorities

3.4.1 Public health and security authorities are linked for rapid response during a biological 
event

3.5 Risk communication

3.5.1 Risk communication systems

3.5.2 Public communication

3.6 Access to communications infrastructure

3.6.1 Internet users

3.6.2 Mobile subscribers

3.6.3 Female access to a mobile phone

3.6.4 Female access to the Internet

3.7 Trade and travel restrictions

3.7.1 Government restriction of trade and travel

3.7.2 Non-government restriction of trade and travel
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4  SUFFICIENT AND ROBUST HEALTH SYSTEM TO TREAT THE SICK AND PROTECT HEALTH WORKERS

4.1 Health capacity in clinics, hospitals, and community care centers

4.1.1 Available human resources for the broader healthcare system

4.1.2 Facilities capacity

4.2 Medical countermeasures and personnel deployment

4.2.1 Capacity to acquire medical countermeasures

4.2.2 System for dispensing medical countermeasures (MCM) during a public health 
emergency

4.2.3 System for receiving foreign health personnel during a public health emergency

4.3 Healthcare access

4.3.1 Access to healthcare

4.3.2 Healthcare worker access to healthcare

4.4 Communications with healthcare workers during a public health emergency

4.4.1 Communication with healthcare workers

4.5 Infection control practices and availability of equipment

4.5.1 Infection control equipment availability

4.5.2 Healthcare-associated infection (HCAI) monitoring

4.6 Capacity to test and approve new medical countermeasures

4.6.1 Regulatory process for conducting clinical trials of unregistered interventions

4.6.2 Regulatory process for approving medical countermeasures

5 COMMITMENTS TO IMPROVING NATIONAL CAPACITY, FINANCING PLANS TO ADDRESS GAPS, AN-
DADHERENCE TO GLOBAL NORMS

5.1 International Health Regulations (IHR) reporting compliance and disaster risk reduction

5.1.1 Official IHR reporting

5.1.2 Integration of health into disaster risk reduction

5.2 Cross-border agreements on public health and animal health emergency response

5.2.1 Cross-border agreements

5.3 International commitments

5.3.1 Participation in international agreements

5.3.2 Voluntary memberships

5.4 Joint External Evaluation (JEE) and Performance of Veterinary Services (PVS) Pathway

5.4.1 Completion and publication of a Joint External Evaluation (JEE) assessment and gap 
analysis

5.4.2 Completion and publication of a Performance of Veterinary Services (PVS) assessment 
and gap analysis

5.5 Financing

5.5.1Financing under Joint External Evaluation (JEE) and Performance of Veterinary Services 
(PVS) reports and gapanalyses

5.5.2 Financing for emergency response

5.5.3 Accountability for commitments made at the international stage for addressing epidemic 
threats

5 COMMITMENTS TO IMPROVING NATIONAL CAPACITY, FINANCING PLANS TO ADDRESS GAPS, AN-
DADHERENCE TO GLOBAL NORMS

5.6 Commitment to sharing of genetic and biological data and specimens

5.6.1Commitment to sharing genetic data, clinical specimens, and/or isolated specimens 
(biological materials) in both emergency and nonemergency research

6 OVERALL RISK ENVIRONMENT AND COUNTRY VULNERABILITY TO BIOLOGICAL THREATS

6.1 Political and security risk

6.1.1 Government effectiveness

6.1.2 Orderly transfers of power

6.1.3 Risk of social unrest

6.1.4 Risk of terrorism

6.1.5 Armed conflict

6.1.6 Government territorial control

6.1.7 International tensions

6.2 Socio-economic resilience

6.2.1 Literacy

6.2.2 Gender equality

6.2.3 Poverty levels

6.2.4 Public confidence in government

6.2.5 Local media and reporting

6.3 Infrastructure adequacy

6.3.1 Adequacy of road network

6.3.2 Adequacy of airports

6.3.3 Adequacy of power network

6.4 Environmental risks

6.4.1 Urbanization

6.4.2 Land use

6.4.3 Natural disaster risk

6.5 Public health vulnerabilities

6.5.1 Access to quality healthcare

6.5.2 Access to potable water and sanitation

6.5.3 Public healthcare spending levels per capita

Fonte: (GHS Index, 2019).
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Anexo 2. Classes de riscos 
inspirados na mitologia 
grega

A combinação dos oito critérios elencados 
por Klinke & Renn (1999) e oferecidos na 
Seção 1.3 (potencial de dano/magnitude; 
probabilidade de ocorrência; incerteza/in-
certitude; ubiquidade; persistência; reversi-

bilidade; latência; potencial de mobilização) 
é utilizada por esses autores para classificar 
diferentes riscos dentro de seis categorias, 
inspiradas na mitologia grega, conforme 
apresentado na tabela a seguir.

Classe de 
risco Probabilidade de 

ocorrência

Potencial de dano 
/ Magnitude Outros critérios Exemplos

Espada de 
Dâmocles

Baixa Alta Não decisivos Energia nuclear, represas.

Ciclope Incerta Alta Não decisivos Terremotos, erupções 
vulcânicas.

Pítia Incerta Incerta Não decisivos Engenharia genética; 
Encefalopatia Espongiforme 
Bovina

Caixa de 
Pandora

Incerta Incerta Alta persistência Poluentes orgânicos 
persistentes; disruptores 
endócrinos.

Cassandra Alta Alta Alta latência Mudança do clima 
(antropogênica); 
Desestabilização de 
ecossistemas.

Medusa Baixa Baixa Alta mobilização Campos eletromagnéticos.

Fonte: (Klinke & Renn, 1999).
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