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Margo Black &  
Ricardo Silva Marques 

POR  OLGA DE MELLO E VERA DE SOUZA

FOTOS  MARCELO CARNAVAL (MARGO BLACK) 
 ADRIANA LORETE (CEL. RICARDO)

Terrorismo:
o Brasil está preparado?

Os últimos 15 anos têm se mostrado mundialmente conturbados, quando o que 

está em questão são as ameaças terroristas. A proximidade da realização das 

Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, para onde todo o mundo voltará a sua 

atenção, despertou uma natural preocupação com a segurança do evento. No Brasil 

não há a cultura de prevenção ao terrorismo, ao contrário do que se observa em 

outros continentes, por isso mesmo o certame servirá como marco de implantação 

de procedimentos de segurança comuns em outros países e que serão incorporados 

ao dia a dia da cidade pós-Olimpíadas. Para saber um pouco mais sobre o tema 

e as peculiaridades do seguro contratado pelo Comitê Olímpico Internacional, 

Cadernos de Seguro entrevistou dois dos mais destacados especialistas em suas 

áreas de atuação, Margo Black e Ricardo Silva Marques.
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Margo Black
Presidente da Swiss Re Brasil Resseguros

CADERNOS DE SEGURO: Do que se trata esse seguro?

MARGO BLACK: Esse seguro é contratado pelo Comi-
tê Olímpico Internacional e já existe há alguns anos, 
seguindo o mesmo sistema. Ele cobre não somente 
os Jogos Olímpicos de Verão, mas também os Jo-
gos Olímpicos de Inverno. Sua vigência, na forma 
atual, teve início com os jogos de Londres, em 2012. 
A Swiss Re é colíder do conglomerado de (res)segu-
radoras que fornecem capacidade para esse seguro. 

Considerada uma das mulheres mais influentes no setor de seguros e resseguros pela 

imprensa especializada, a Presidente da Swiss Re Brasil Resseguros, Margo Black, abor-

da alguns imprevistos que possam vir a impedir a realização dos Jogos Olímpicos 2016. 

O seguro, cujo limite total é de dois bilhões de dólares, cobre os principais riscos que 

poderiam comprometer o evento, entre eles, atentados terroristas, desastres naturais e 

pandemias, incluindo ainda a garantia da transmissão das competições para cinco bilhões 

de espectadores em todo o mundo. Severas medidas de segurança, visando a impedir atos 

isolados ou manifestações que comprometam o desenrolar das competições, além da bai-

xa probabilidade de ocorrência de catástrofes naturais no Brasil nos meses de inverno, são 

alguns dos dados que tranquilizam os organizadores, afirmou Margo Black em entrevista 

a Cadernos de Seguro, quando detalhou as peculiaridades da proteção contratada pelo 

Comitê Olímpico Internacional. 

A apólice cobre prejuízos decorrentes do abandono 
ou cancelamento total dos jogos.

CADERNOS: O que pode vir a determinar o abandono 
ou cancelamento dos Jogos Olímpicos no Rio?

MB: Dificilmente haverá algo que leve à suspensão 
das competições como um todo. Esse tipo de seguro 
cobre o abandono ou cancelamento total dos jogos, e 
não um evento isolado. Tem que ocorrer algo muito 
ruim para que isso aconteça.
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CADERNOS: Quais riscos são cobertos por esse seguro? 

MB: O seguro poderá ser acionado caso as disputas 
olímpicas não sejam realizadas devido à ocorrência 
de alguma pandemia, catástrofe natural ou ato ter-
rorista. Essas três possibilidades existem, mas têm 
baixa probabilidade de acontecer. 

CADERNOS: O Brasil sofre, atualmente, com o au-
mento de casos de zika, dengue e chikungunya, além 
de gripe H1N1. É também constantemente assolado 
por inundações e chuvas fortes. Isso poderia provo-
car o cancelamento dos Jogos Olímpicos?
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Alguns países têm riscos maiores  
do que o Brasil, que é considerado,  
por especialistas, de média probabilidade  
para atos terroristas. Desde os atentados  

às Torres Gêmeas, em 2001, todos os serviços de segurança têm 

adotado medidas de controle mais rígidas. Aqui será assim. 

MB: Dificilmente o aumento dos casos de chikun-
gunya, zika, dengue e até mesmo da gripe H1N1 pro-
vocaria uma grave pandemia, a ponto de se chegar 
ao cancelamento total dos jogos. Poderia haver uma 
situação, por exemplo, em que todas as mulheres 
atletas tomassem a decisão de não vir ao Brasil, por 
temerem o zika vírus, ainda que não estivessem grá-
vidas. Mesmo assim, isso não seria suficiente para 
cancelar os Jogos Olímpicos, já que os homens per-
maneceriam nas competições. Quanto a catástrofes 
naturais, este é um risco de baixa probabilidade no 
Brasil. Temos vendaval no Sul e temos alagamento 
em diversos locais, porém não na época do ano em 
que será a Olimpíada. É improvável que haja um ala-
gamento forte que afete o evento como um todo, e 
se uma área isolada sofrer inundação, as competições 
poderiam ser transferidas para outros locais. 

CADERNOS: E quanto ao terrorismo, que sempre preo-
cupa as autoridades de segurança e os organizadores 
de um evento que atrai as atenções do mundo inteiro?

MB: Esta é uma possibilidade mais significativa e im-
portante, particularmente considerando o que acon-
teceu na Europa recentemente. Mas imagine que, por 
causa ou por medo de um ato terrorista, nenhum tu-
rista e nenhum espectador vão à Olimpíada. Ainda 
assim, os atletas continuariam nas disputas e haveria 
o evento. O seguro garante também a transmissão 
das provas para o mundo inteiro e, nesse caso hipo-
tético, esta aconteceria. Mesmo que haja um ato ter-
rorista em um estádio, isso não seria suficiente para 
cancelar todas as provas. Apenas se houvesse um ato 
terrorista na cerimônia de abertura é que a decisão 
de cancelamento dos jogos em sua totalidade pode-
ria ser tomada. Porém, se for no Parque Olímpico 
ou em Deodoro, os outros locais continuariam a re-
ceber competições. Alguns países têm riscos maiores 
do que o Brasil, que é considerado, por especialistas, 
de média probabilidade para atos terroristas. Desde 
os atentados às Torres Gêmeas, em 2001, todos os 
serviços de segurança têm adotado medidas de con-
trole mais rígidas. Aqui será assim. 
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Ricardo Silva Marques
Gestor de Segurança Corporativa da Caminho Aéreo Pão de Açúcar

A partir dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, o Brasil deve adotar procedimentos de 

segurança que já são rotina em boa parte das capitais do mundo inteiro. Ao menos no 

Pão de Açúcar, um dos principais cartões-postais da cidade, as medidas de controle 

dos visitantes diários serão reforçadas, diz Ricardo Silva Marques, gestor de Segurança 

Corporativa da Caminho Aéreo Pão de Açúcar. “Os estrangeiros, principalmente os euro-

peus, já estão acostumados com essas ações de prevenção”, acredita o coronel da re-

serva do Exército brasileiro, com mais de 40 anos de experiência na área de segurança, 

tendo trabalhado em empresas como Bradesco Seguros e Previdência e Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em entrevista à revista Cadernos de 

Seguro, ele falou sobre segurança da companhia em um momento no qual a cidade de-

verá receber mais de um milhão de pessoas.

CADERNOS DE SEGURO: Existe preocupação quanto 
à possibilidade de serem cometidos atos terroristas 
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos na região 
do Pão de Açúcar?

RICARDO SILVA MARQUES: As medidas e os protoco-
los adotados são de conhecimento de todas as insti-
tuições representadas nessa região do Pão de Açúcar, 
que é uma área militar. Então, temos o Exército, a 
Aeronáutica, pois aqui é um local onde manobram 
os aviões que chegam ou saem do Aeroporto Santos 
Dumont, a Prefeitura, que cuida da pista Claudio 

Coutinho, e o Caminho Aéreo Pão de Açúcar. Te-
mos uma ligação intensa com toda a área de inteli-
gência da Polícia Federal e com a Agência Brasileira 
de Inteligência (Abin), os responsáveis pela seguran-
ça na área pública. Há uma grande preocupação em 
adotar medidas preventivas. O Brasil historicamente 
não tem conflitos com outros países.

CADERNOS: Haverá revistas nos estádios onde serão 
disputadas as provas. Por que diversas áreas da ci-
dade também precisam de controle rigoroso sobre 
quem está circulando? 
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12

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO



13

CA
D
ER

N
O
S 

D
E 

SE
GU

RO



Entrevista

No exterior, em vista das ameaças 
constantes, a prevenção está na cultura 
da população. Aqui, a partir de junho deve começar 

uma grande campanha de conscientização dos brasileiros 

sobre as medidas preventivas. Os estrangeiros já estão 

acostumados com revistas a bolsas. 

RSM: Temos previsão de mais um milhão de pes-
soas visitando a cidade durante dois meses, perío-
do que abrange os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016. A preocupação não é apenas em relação às 
competições esportivas, mas com a possibilidade de 
ações isoladas. Estamos preparados para dar todo o 
suporte ao nosso visitante. O Bondinho é um dos 
cartões-postais mais adorados do mundo. Não acre-
ditamos em nenhum episódio no parque, mas defen-
demos ações de prevenção.

CADERNOS: O brasileiro é negligente em relação  
à segurança? 

RSM: Temos um problema cultural de falta de per-
cepção. Não há costume de prevenção. Somos o 
povo que cultua a alegria e ainda não temos um olhar 
crítico para as possibilidades desses acontecimen-
tos. No exterior, em vista das ameaças constantes, 
a prevenção está na cultura da população. Aqui, a 
partir de junho deve começar uma grande campanha 
de conscientização dos brasileiros sobre as medidas 
preventivas. Os estrangeiros já estão acostumados 
com revistas a bolsas. 
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CADERNOS: Quais medidas serão adotadas no Pão  
de Açúcar?

RSM: Estamos atentos aos protocolos, que são roti-
neiros em praticamente todos os pontos turísticos e 
em grandes eventos pelo mundo. Por exemplo, no 
Superbowl, a final de campeonato de futebol norte-
-americano, todos os espectadores esvaziam o con-
teúdo de suas bolsas e mochilas em bolsas plásticas 

transparentes antes de entrarem no estádio. Ou a pes-
soa entra com tudo visível ou não entra. Líquido não 
entra em lugar nenhum. É preciso jogar fora e com-
prar lá. Contaremos com cartazes alertando sobre os 
procedimentos. Esperamos que todos os visitantes 
entendam que essas medidas visam à tranquilidade de 
todos. Faremos uma campanha maciça junto aos fun-
cionários do Pão de Açúcar e também para o público, 
em hotéis, agências de turismo, navios etc. 
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