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por terrorismo e 
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Cenário positivo para América Latina
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Reportagem



A América 
Latina se 
apresenta 
como uma 
região de rara 
tranquilidade, 
com o menor – 

ou quase nenhum 

– número 

de atividades 

terroristas em todo 

o mundo.

C onvulsões sociais, refu-
giados de guerra, colap-
so econômico, atentados 

terroristas: esses são alguns dos 
fatores que compõem o Mapa de 
Riscos por Terrorismo e Violên-
cia Política, estudo que a correto-
ra de seguros Aon apresenta, há 
cinco anos, para auxiliar empresas 
a avaliarem a exposição de patri-
mônio e pessoal de acordo com as 
condições geopolíticas dos locais 
onde operam. Neste ano, enquan-
to a Europa se torna um cenário 
cada vez mais frequente de ações 
terroristas e a maior incidência de 
violência ainda ocorre nas nações 
do Oriente Médio e países africa-
nos, a América Latina se apresenta 
como uma região de rara tranqui-
lidade, com o menor – ou quase 
nenhum – número de atividades 
terroristas em todo o mundo.

Apesar da recorrência de proble-
mas socioeconômicos, a América 
Latina apresentou os mais posi-
tivos resultados da pesquisa, co-
mo região de rara tranquilidade, 
diante de um cenário mundial 
bastante conturbado. A baixís-
sima atividade terrorista latino-
-americana se restringe a cada 
vez mais a esparsas incursões de 
grupos guerrilheiros, como as 
Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (FARC), que 
ainda oferecem algum risco. As 
manifestações populares contra 
os governos, no entanto, foram 
computadas pelo estudo, assim 
como os confrontos violentos 
resultantes da agressividade po-
licial ao tentar conter os protes-
tos. Também contribuem para 
a pesquisa o registro de saques 
a estabelecimentos comerciais e 
depredações de patrimônio pú-

blico – geralmente em decorrên-
cia do descontentamento quanto 
à política de cada país. 

Desde o atentado que matou os 
jornalistas do semanário Chalie 
Hebdò, Paris foi palco de outros 
ataques, que puseram a França 
como um dos principais locais 
onde o terrorismo tem obtido 
visibilidade em suas ações. Bél-
gica, Alemanha, Dinamarca, Es-
tônia e Noruega são outros paí-
ses europeus de grande risco de 
incursões do terrorismo, princi-
palmente o de orientação muçul-
mana. Já no Oriente Médio, 57% 
dos países têm risco elevado de 
ações terroristas, contra 64% das 
nações do norte da África, e 86% 
das que ficam abaixo do Saara. 
Aproximadamente 80% de todas 
as ações terroristas aconteceram 
apenas em dois países: a Nigéria 
e a Somália. 

O risco também é alto no sul da 
Ásia, onde a pior situação é no 
Afeganistão e no Paquistão. 

O documento destaca ainda a re-
dução gradual “na frequência e 
na dimensão” dos protestos que 
aconteceram no Brasil a partir 
de 2013 e não toca na hipótese 
de uma mudança de quadro em 
2016, embora a possibilidade 
exista, principalmente devido à 
realização dos Jogos Olímpicos, 
no Rio de Janeiro, no segundo 
semestre. “A visibilidade que o 
evento atrai, por causa das com-
petições e do número de repre-
sentantes de diferentes países, é 
imensa”, observa Keith Martin, 
consultor de Riscos Políticos e 
Investimentos no Exterior da 
Aon Brasil, em entrevista sobre o 
Mapa para a Cadernos de Seguro. 
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CADERNOS DE SEGURO: Por que o 
Brasil recebeu uma graduação que 
o coloca como país de baixo a mé-
dio risco de ataques terroristas, uma 
vez que não há registro de qualquer 
incidente deste gênero aqui? 

KEITH MARTIN: O Mapa inclui ou-
tros fatores que não são apenas o 
do terrorismo, como as convulsões 
sociais. Há décadas não existe qual-
quer ocorrência desse tipo no Bra-
sil, o que está diretamente ligado à 
política externa brasileira. O Brasil 
mantém boas relações com todos 
os países de seu entorno e com os 
demais, sem restrições econômicas 
ou políticas à condução ideológica 
das outras nações. Com uma agen-
da bastante frequente de eventos 
internacionais importantes, não 
foi alvo do terrorismo nem duran-
te a Rio+20. No entanto, há cerca 
de três anos, começaram diferen-
tes manifestações políticas, que 
aumentaram levemente o risco de 
convulsões, já que depredações de 
patrimônio também são conside-
radas na pesquisa. Não raramen-
te, alguns manifestantes acabaram 
danificando imóveis, quebrando 
vitrines de estabelecimentos. O 
Mapa abrange essas comoções civis 
e prejuízos que acontecem inten-
cionalmente, como nesses casos. 

CADERNOS: O Mapa mostra tam-
bém o risco em alguns países que es-
tão enfrentando conflitos armados? 

KM: Sim, há até uma prevalência 
de atentados em locais que vivem 
em guerra, como alguns países da 
África, porém terrorismo não é 
guerra civil. O Mapa considera 
ações terroristas e de sabotagem, 
além de comoção civil, danos in-
tencionais, rebeliões e motins. Os 
primeiros estudos só levavam em 

conta sabotagem e terrorismo, 
depois, decidimos ampliar para 
tudo o que pode estar relaciona-
do à violência política também. 

CADERNOS: Em 2013 houve pro-
testos contra a realização da Copa 
do Mundo. Mesmo na época da 
disputa, aconteceram manifesta-
ções, sempre em áreas próximas 
dos estádios. Isso chegou a afetar o 
mercado, com procura de seguros 
contra atentados? Essa percepção 
de risco aumenta agora, às vésperas 
da realização dos Jogos Olímpicos?

Reportagem

KM: Sim, na época das manifesta-
ções, antes da Copa do Mundo, 
houve algum aumento de inte-
resse de empresas brasileiras, mas 
nada muito elevado. Algumas em-
presas até chegaram a comprar a 
apólices. Soubemos de alguns epi-
sódios que permaneceram nebu-
losos, como uma ameaça de bom-
ba jamais explicada em Aparecida 
do Norte. A melhor segurança é 
essa mesmo, aquela que não apa-
rece, sobre a qual não se tem mui-
ta explicação. Agora, a Olimpíada 
tem outra proporção, em termos 
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de risco. Além da visibilidade do 
evento, a participação de países é 
bem superior ao dos que estive-
ram na Copa, em 2014.

CADERNOS: Existe uma procura 
maior para o seguro contra atos ter-
roristas? Quem se interessa em bus-
car proteção contra o terrorismo?

KM: Até o 11 de Setembro, a maio-
ria dos seguros excluía atos terro-
ristas e sabotagem. Tudo mudou 
em 2011. O próprio governo nor-
te-americano criou um resseguro 
para proteger as perdas em casos 

de terrorismo. Antes, as empresas 
só tinham seguros contra seques-
tros de seu próprio pessoal em 
áreas conturbadas. Hoje, a preo-
cupação é generalizada, incluindo 
no território dos Estados Unidos. 
Poucas ações visam a atingir sím-
bolos da economia, do capitalis-
mo, como as Torres Gêmeas. Os 
alvos são a população comum, 
que está distante dos centros eco-
nômicos. Isso aconteceu na Tuní-
sia e na Costa do Marfim, onde 
bombas explodiram em hotéis 
de turistas. A análise que o Mapa 

oferece cruza esses dados e aponta 
o crescimento dos riscos na Euro-
pa, depois dos atentados na Fran-
ça, na Bélgica e agressões na Ale-
manha. Esses atentados têm em 
comum os grupos muçulmanos, 
que recrutam jovens de diferentes 
etnias para se misturarem às po-
pulações e passarem despercebi-
dos. Há pessoas que foram para o 
Iraque ou para a Síria depois de 
receberem treinamento do Estado 
Islâmico, o que torna muito difí-
cil monitorar esses agentes, esses 
homens-bomba. 
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