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As perdas globais seguradas decorrentes de desastres foram de 
US$ 54 bilhões em 2016, 43% superiores a 2015, informa o mais 
recente sigma do Instituto Swiss Re 

• As perdas econômicas globais totais decorrentes de desastres 
foram de US$ 175 bilhões em 2016, acima dos US$ 94 bilhões 
de 2015. 

• As perdas seguradas por desastres foram de US$ 54 bilhões 
em 2016, 43% superiores a 2015, e as maiores desde 2012. 

• Terremotos, tempestades, inundações e incêndios florestais 
causaram grandes danos em várias regiões. 

• Eventos de desastres fizeram cerca de 11.000 vítimas em 
2016. 

 

Zurique, 28 de março de 2017 – As perdas econômicas totais por 
catástrofes naturais e desastres causados pelo homem totalizaram 
US$ 175 bilhões em 2016, quase o dobro dos US$ 94 bilhões de 
2015, informou o mais recente estudo sigma do Instituto Swiss Re. As 
perdas seguradas globais por desastres foram de US$ 54 bilhões em 
2016, US$ 38 bilhões a mais em comparação ao ano anterior. As 
perdas em 2016, tanto econômicas quanto seguradas, foram as 
maiores desde 2012 e inverteram a tendência de queda dos últimos 
quatro anos. Isso ocorreu devido a um número maior de eventos de 
desastres de grandes proporções em 2016, incluindo terremotos, 
tempestades, inundações e incêndios florestais em todas as regiões. 
Alguns eventos atingiram áreas com alta penetração de seguro, as 
quais são responsáveis pelo aumento de 43% nas perdas seguradas. 
Isso também significa que muitas pessoas nessas áreas estavam 
melhor preparadas para se recuperar do choque de um desastre, por 
exemplo, com o pagamento imediato de suas indenizações de seguro. 

Globalmente, houve 327 eventos de desastre em 2016, dos quais 191 
foram catástrofes naturais e 136 causados pelo homem. No total, os 
desastres resultaram em perdas econômicas de US$ 175 bilhões, quase o 
dobro do valor de 2015. Assim como nos quatro anos anteriores, a Ásia foi a 
mais atingida em termos de número desastres (128) e perdas econômicas 
resultantes (aproximadamente US$ 60 bilhões). O terremoto que atingiu a 
Ilha Kyushu, no Japão, em abril, causou as maiores perdas econômicas, 
estimadas entre US$ 25 bilhões e US$ 30 bilhões. Em todo o mundo, cerca 
de 11.000 pessoas perderam suas vidas ou desapareceram em desastres 
em 2016, uma diminuição em comparação com os mais de 26.000 em 
2015. 
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Aumento considerável em pagamentos de seguros em 2016 
As perdas seguradas globais no ano passado foram de US$ 54 bilhões, 
significativamente mais altas do que em 2015 e em consonância com a 
média anual ajustada pela inflação dos 10 anos anteriores (US$ 53 bilhões). 
Catástrofes naturais resultaram em sinistros de US$ 46 bilhões, o mesmo 
que a média anual de 10 anos. As perdas seguradas de desastres causados 
pelo homem foram de US$ 8 bilhões, uma redução em comparação aos 
US$ 10 bilhões de 2015. “Em 2016, as perdas econômicas e as perdas 
seguradas estiveram próximas às suas médias de 10 anos, com perdas 
seguradas representando cerca de 30% das perdas totais. No entanto, 
algumas áreas tiveram resultado muito melhor devido à maior penetração de 
seguro”, afirmou Kurt Karl, economista-chefe da Swiss Re. Por exemplo, a 
América do Norte foi responsável por mais da metade das perdas seguradas 
globais em 2016. Isso ocorreu especialmente devido ao número recorde de 
eventos de tempestades convectivas graves nos EUA, sendo que o nível de 
penetração de seguro para tais riscos de tempestade é alto no país. O custo 
mais elevado foi causado por uma tempestade de granizo que atingiu o 
Texas em abril. Só esse evento resultou em perdas econômicas de US$ 3,5 
bilhões, dos quais US$ 3 bilhões estavam segurados, portanto, cerca de 86% 
das perdas foram cobertas. Nesse caso, várias residências e empresas 
estavam seguradas e estavam bem cobertas para os graves danos à 
propriedade causados pela grande tempestade de granizo. 

Um ano de desastres que envolveu vários tipos de perigos e todas as 
regiões 
Em termos de devastação causada, houve eventos de desastre de grande 
escala em todas as regiões em 2016, incluindo terremotos no Japão, 
Equador, Tanzânia Itália e Nova Zelândia. No Canadá, um incêndio florestal 
nas vastas regiões de Alberta e Saskatchewan se tornou o maior evento de 
perda de seguro do país em todos os tempos e o segundo incêndio florestal 
mais caro nos registros sigma globalmente. Também houve uma grande 
quantidade de graves eventos de inundação em 2016, nos EUA, Europa e 
Ásia, além do Furacão Matthew, a primeira tempestade de categoria 5 a se 
formar sobre o Atlântico Norte desde 2007. Matthew causou a maior perda 
de vidas em um único evento, mais de 700 mortes, a grande maioria no 
Haiti. 
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A tabela 1 indica a grande oportunidade ainda existente para o seguro ajudar 
a fortalecer a resiliência em todo o mundo contra eventos de desastre. A 
defasagem em seguros em relação às perdas econômicas totais de todos os 
eventos de desastre, a lacuna de proteção, foi de US$ 121 bilhões em 
2016. A cobertura de seguros não é universal. Por exemplo, enquanto um 
alto nível de penetração de seguro na Nova Zelândia significou que as 
residências e empresas estavam todas bem preparadas para se recuperar 
dos danos causados pelo terremoto que atingiu a Ilha do Sul em outubro de 
2016, no Japão, na Ilha Kyushu, apenas cerca de 20% das perdas 
econômicas em abril estavam cobertas por seguro. Já no Equador, o 
terremoto no mesmo dia em abril causou perdas econômicas estimadas em 
US$ 4 bilhões, contudo, as perdas seguradas eram de apenas US$ 0,5 
bilhão. “Em várias partes do mundo, o seguro pode desempenhar um papel 
muito maior na ajuda aos chefes de família e comunidades a se recuperarem 
de perdas e do choque que pode ser infligido pelos desastres”, continua Karl. 

Canadá em chamas: construções e florestas destruídas pelo fogo 
Uma área onde as comunidades se beneficiaram por ter seguro em 2016 foi 
a vasta região de Alberta e Saskatchewan, no Canadá, que foi tomada por 
incêndios florestais de maio a julho. Esse foi apenas um dos vários incêndios 
florestais na América do Norte no ano passado, desencadeados por 
condições climáticas gravemente secas. Também foi o que causou maior 
destruição, queimando várias construções e 590.000 hectares de área 
florestal. Várias casas foram destruídas e cerca de 88.000 pessoas foram 
evacuadas das áreas afetadas. As perdas econômicas gerais dos incêndios 
foram de US$ 4 bilhões, dos quais cerca de US$ 2,8 bilhões (70%) estavam 
cobertas por seguro. As equipes de seguro tiveram acesso imediato às 
regiões afetadas logo após a revogação da ordem de evacuação, para que 
pudessem auxiliar os residentes que retornavam. Houve recorde no 
pagamento pelas seguradoras e 68% de todos os sinistros de propriedade 
pessoal foram pagos até o final do ano. 

Inundações em várias regiões  
Também houve diversos eventos de precipitações graves em 2016, as quais 
resultaram em inundações de grandes áreas. No final de maio e começo de 
junho, tempestades elétricas, chuva torrencial e inundações, de rios e 
repentinas, atingiram a França, o sul e o centro da Alemanha e a Bélgica, 
levando a perdas econômicas combinadas de US$ 3,9 bilhões e perdas 
seguradas de US$ 2,9 bilhões. Na China, houve uma inundação de grandes 
proporções ao longo da bacia do Rio Yangtze em julho. As perdas 
econômicas foram estimadas em US$ 22 bilhões, tornando a inundação do 
Rio Yangtze o evento de custo mais elevado desde 1998. Contudo, nesse 
caso, com baixa penetração de seguro, as perdas seguradas foram de 
apenas US$ 0,4 bilhões. 
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Os EUA também foram atingidos por inundações. Houve quatro inundações 
separadas com perdas multibilionárias em 2016, sendo a pior delas a que 
aconteceu no sul da Louisiana e no Mississipi em agosto. A topografia do sul 
da Louisiana, amplamente úmida e de terras baixas ao longo das quais vários 
rios correm, torna a região vulnerável a inundações. As margens de vários rios 
entraram em colapso após as chuvas extremas, resultando em uma 
inundação de grandes proporções nas áreas adjacentes, com um acúmulo 
de perdas econômicas de US$ 10 bilhões. No entanto, nos EUA, o risco de 
inundações continua a ser criticamente pouco segurado, mesmo com boa 
parte do país exposto a esse tipo de risco. No caso das inundações da 
Louisiana e do Mississipi, menos de um terço das perdas econômicas, cerca 
de US$ 3 bilhões, estavam cobertas por seguro. Este sigma inclui um 
capítulo especial sobre o nível de risco de inundações coberto por seguro nos 
EUA. 
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Notas para os editores 
 
Swiss Re 
O Grupo Swiss Re é um dos principais fornecedores atacadistas de resseguro, seguro e 
outras formas de transferência de risco baseadas em seguro. Negociando diretamente ou 
trabalhando por intermédio de corretores, sua base global de clientes é composta por 
companhias seguradoras, empresas de médio a grande porte e clientes do setor público. De 
produtos padronizados a coberturas customizadas em todas as linhas de negócios, a 
Swiss Re coloca à disposição sua solidez financeira, sua experiência e sua capacidade de 
inovação para permitir que riscos sejam assumidos, condição imprescindível ao progresso 
empresarial e social. Fundada em 1863 em Zurique, na Suíça, a Swiss Re atende a clientes 
por meio de uma rede de aproximadamente 80 escritórios localizados ao redor do mundo, e 
possui a classificação “AA-” pela Standard & Poor's, “Aa3” pela Moody's e “A+” pela A.M. Best. 
As ações da empresa holding do Grupo Swiss Re, Swiss Re Ltd, são cotadas de acordo 
com a Norma Principal (International Reporting Standard) na bolsa de valores da Suíça, 
SIX Swiss Exchange, e negociadas com o código SREN. Para obter mais informações sobre 
o Grupo Swiss Re, acesse: www.swissre.com ou siga-nos no Twitter @SwissRe. 
 
Acessando dados pelo sigma: 
Os dados do estudo podem ser acessados e visualizados em http://www.sigma-explorer.com/. 
Essa aplicação permite aos usuários criar gráficos, compartilhá-los em rede social e exportá-los 
no formato padrão de arquivo de gráficos. 
 
Como solicitar este estudo sigma : 
As versões em inglês, alemão, francês e espanhol do sigma Nº 2 /2017 Catástrofes naturais e 
desastres causados pelo homem em 2016: um ano de danos generalizados estão disponíveis 
eletronicamente no site da Swiss Re: www.swissre.com/sigma 
 
Atualmente, estão disponíveis as edições impressas do sigma N.º 2/2017 em inglês, alemão, 
francês e espanhol. As versões impressas em chinês e japonês estarão disponíveis em breve. 
Envie sua solicitação, com seu endereço completo, para sigma@swissre.com 

http://www.swissre.com/
http://www.twitter.com/swissre
http://www.sigma-explorer.com/
mailto:sigma@swissre.com
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