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A região da 
América Latina 
e do Caribe está 
particularmente 
exposta a riscos 
naturais, incluindo 
terremotos, 
erupções 
vulcânicas 
e condições 
climáticas 
extremas.

1. Introdução1

A interconexão de cadeias de valor e sistemas tecnológicos e fi-

nanceiros que formam a base da economia global é vulnerável a 

eventos imprevistos como desastres naturais, falhas em sistemas 

técnicos essenciais ou ataques maliciosos capazes de interromper 

o funcionamento desses sistemas complexos e produzir impactos 

transfronteiriços que, por vezes, repercutem globalmente. Na últi-

ma década, os países da OCDE e do BRIC sofreram um prejuízo 

econômico estimado em US$ 1,5 trilhão, como resultado de desas-

tres naturais de grandes proporções. Alguns incidentes recentes, 

como o terremoto de 2010 no Chile, causaram danos equivalentes 

a uma parcela substancial do PIB (30 bilhões de dólares, ou 18% 

do PIB, em danos (Fermandois, 2011)). O aumento da concentração 

de pessoas, especialmente de populações vulneráveis, e de ativos 

econômicos em áreas de risco tem sido um importante fator coad-

juvante (OCDE, 2014a).

A região da América Latina e do Caribe está particularmente ex-

posta a riscos naturais, incluindo terremotos, erupções vulcânicas 

e condições climáticas extremas. A expectativa é de que a cres-

cente variabilidade climática venha a exacerbar os riscos climáticos 

na região (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 

2015; Banco Mundial, 2012). Em um estudo global dos 15 países com 

maior grau de exposição a três ou mais riscos, sete estão locali-

zados na região da América Latina e do Caribe (Dilley et al., 2005; 

Kreft et al., 2015). Em particular, as aglomerações urbanas da região 

deverão enfrentar um maior nível de risco no futuro. Um relatório re-

cente que examinou os riscos econômicos em 300 grandes cidades 

em todo o mundo, observou que 20% das 20 maiores cidades com 

maior exposição a riscos econômicos estão localizadas na América 

Latina (Centro de Estudos Sobre Riscos da Universidade de Cam-

bridge, 2015). Como quatro quintos da população da América Latina 

vivem em aglomerações urbanas, a região é a mais urbanizada do 

mundo. As cidades da América Latina também estão entre as mais 

desiguais do mundo, o que aumenta a concentração de pessoas 

1 As autoras agradecem os comentários e os insumos abrangentes e construtivos 
oferecidos em diferentes versões deste documento por Leigh Wolfrom (Diretoria de 
Assuntos Financeiros da OCDE) e Sergio Lacambra Ayuso (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento). As autoras são gratas, ainda, a Charles Baubion (OCDE) por seus 
comentários exaustivos sobre a minuta completa deste documento. Jack Radisch, 
Stéphane Jacobzone e John Roche (todos da OCDE) e David Kaufmann (CNA) ofereceram 
orientações cruciais sobre a nota conceitual do projeto inicial. O documento também 
se beneficiou das discussões no diálogo de políticas regionais organizado pela OCDE 
e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento no Panamá, em outubro de 2016.
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pobres e, portanto, de pessoas vulneráveis   potencialmente expostas a desas-

tres naturais. No passado recente, a região foi afetada por grandes inundações, 

como no norte do Chile em 2015 e no Uruguai, na Argentina e no Brasil em 2016, 

e por terremotos de grandes proporções, como o de 2016 no Equador (ERCC, 

2015; USGS, 2016; Masoero, 2016; Davies, 2016).

Uma vez que os investimentos em infraestruturas constituem uma prioridade 

essencial para fomentar o desenvolvimento econômico na região da América 

Latina e do Caribe, é essencial que a resiliência a desastres naturais seja incluída 

em investimentos atuais e futuros. A região pretende investir um volume signifi-

cativo de recursos na construção de infraestruturas - algumas das quais serão 

críticas - nas próximas décadas, com vistas à  sua integração em cadeias glo-

bais de valor e ao aumento de sua produtividade. O fornecimento de energia e 

telecomunicações estável e eficiente em termos de custo tem sido considerado 

essencial para aumentar as possibilidades de produção para as empresas. Há 

uma oportunidade para que muitos países da América Latina incluam a resiliên-

cia na reabilitação e modernização de infraestruturas críticas existentes, bem 

como no desenvolvimento de procedimentos futuros de planejamento dessas 

infraestruturas.

Em resposta às tendências acima mencionadas, a OCDE divulgou orientações 

de alto nível sobre o aumento da resiliência a desastres. A Recommendation on 

the  Governance of Critical Risks [Recomendação sobre a Governança de Riscos 

Críticos] (2014b) e a minuta da Recommendation on Disaster Risk Financing Strat-

egies [Recomendação sobre Estratégias de Financiamento de Riscos de Desas-

tres] (a ser publicada), ambas da OCDE, oferecem recomendações de políticas 

para que os países reforcem suas abordagens de gestão e financiamento de 

riscos. O relatório da OCDE intitulado “Boosting Resilience through Innovative Risk 

Governance” [Aumento da Resiliência por meio da Governança Inovadora de Ri-

scos] – (OCDE, 2014a) detalhou o caso de aumento da resiliência a desastres em 

meio a condições financeiras adversas, bem como a responsabilidade potencial 

dos governos por falhas de infraestrutura e pela gestão de sua reabilitação. O 

relatório descreveu o papel vital que as instituições desempenham no aumento 

da resiliência e apresentou um caminho para ação governamental.

Infraestruturas críticas sustentam economias, governos e sociedades. A re-

siliência de infraestruturas críticas não só determina o grau em que os países 

podem ser afetados por desastres naturais, acidentes e ataques intencionais, 

mas também desenvolve sua capacidade para responder e recuperar-se dess-

es choques devastadores. Se não forem construídas e gerenciadas adequada-

mente, infraestruturas críticas como energia, transportes, água e saneamento e 

telecomunicações podem atuar como um vetor na propagação dos impactos 

negativos de desastres. Por exemplo, o Grande Terremoto do Leste do Japão 

em 2011 causou grandes interrupções no fornecimento de energia a cerca de 

4,4 milhões de residências, e as principais rotas de transporte ferroviário e marí-

timo do Japão ficaram fechadas durante 18 dias. No cômputo geral, o terremoto 
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Fonte: Parcela pública de perdas e danos, extraída das Avaliações de Necessidades Pós-Desastres realiza-

das para cada país (Haiti: https://www.gfdrr.org/sites/default/files/GFDRR_Haiti_PDNA_2010_EN.pdf; El Sal-

vador: https://www.gfdrr.org/sites/gfdrr/files/publication/GFDRR_PDNA_ElSalvador.pdf; Guatemala: https://

www.gfdrr.org/sites/default/files/Evaluacion_de_danos_y_perdidas_AGATHA_Y_PACAYA_oct_8_2010_re-

duced.pdf). As receitas governamentais para o ano do desastre, conforme informadas no relatório Perspec-

tivas da Economia Mundial 2014, do FMI, foram usadas para calcular as perdas e os danos do setor público 

como parte das receitas governamentais. 
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e seus efeitos-cascata causaram aproximadamente 16 mil mortes e 

um prejuízo econômico avaliado em US$ 300 mil milhões (OCDE, 

2014a).

Danos a sistemas críticos podem gerar dificuldades sociais 

significativas ao interromperem o acesso a serviços essenciais 

como eletricidade ou água potável, bem como grandes impactos 

econômicos decorrentes da interrupção do funcionamento de em-

presas por algum tempo além da duração do evento em si. Essas 

funções determinam o bem-estar geral das populações afetadas 

por uma catástrofe significativa e podem reforçar ou dificultar sua 

capacidade de recuperação.

Na região da América Latina e do Caribe, desastres de grandes 

proporções revelaram importantes vulnerabilidades em infraestru-

turas críticas. Por exemplo, quase um quarto das rodovias pavimen-

tadas da Colômbia foi danificado ou destruído durante as inundações 

de 2010 e os consequentes deslizamentos de terra (Garcia, 2010). 

No Chile, o terremoto de 2010 e o tsunami subsequente levaram ao 

colapso do sistema de telecomunicações e prejudicaram os meios 

do governo para gerenciar a resposta ao desastre. Os sistemas de 

saúde e educação foram significativamente afetados, com um ele-

vado número de hospitais danificados e algumas escolas públicas 

fechadas por até 45 dias. O terremoto e seus efeitos-cascata causar-

am prejuízos econômicos equivalentes a 18% do PIB (OCDE, 2014a).

A reconstrução de infraestruturas críticas após um desastre tam-

bém pode responder por uma parcela significativa dos custos públi-

cos de reconstrução. Os custos de recuperação de infraestruturas 

podem ser grandes, e os governos muitas vezes precisam assumi-

-los. A Figura 1 mostra os custos estimados do setor público de três 

grandes desastres recentes no Haiti, em El Salvador e na Guatema-

la, bem como a importância desses custos em relação às receitas 

do setor público. Um estudo recente constatou que vários países da 

região, incluindo Guatemala, Honduras, Colômbia, México e Brasil, 

poderiam enfrentar um rebaixamento de sua nota soberana, como 

resultado de um evento em 250 eventos de ciclone tropical ou inun-

dação, devido às implicações para o crescimento econômico, as fi-

nanças públicas e o comércio exterior, com exacerbação do impac-

to potencial pela mudança climática (Serviços de Classificação da 

Standard & Poor’s, 2015).

Nas melhores circunstâncias, infraestruturas críticas resilientes 

podem resistir ou absorver os efeitos de um choque, bem como 

reagir de uma forma que melhora a tempestividade e a eficácia das 

atividades de resposta. No entanto, quando não são capazes de su-

portar os impactos de um choque, as infraestruturas críticas podem 

Danos a sistemas 
críticos podem 
gerar dificuldades 
sociais 
significativas ao 
interromperem o 
acesso a serviços 
essenciais como 
eletricidade ou 
água potável, 
bem como 
grandes impactos 
econômicos 
decorrentes da 
interrupção do 
funcionamento 
de empresas por 
algum tempo além 
da duração do 
evento em si.
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atuar como um multiplicador de riscos, aumentando a gravidade 

de um choque, uma vez que os efeitos-cascata em e entre  setores 

acrescentam camadas adicionais de complexidade e frequente-

mente dificultam - ou até mesmo impedem - a implementação de 

atividades de resposta. O setor público desempenha um papel cru-

cial na promoção da resiliência de infraestruturas críticas, avalian-

do, por exemplo, as medidas de redução de riscos adotadas pelos 

proprietários/operadores de infraestruturas críticas, ou financiando 

atividades que aumentem a conscientização de proprietários e ope-

radores de infraestruturas críticas em relação a riscos e medidas de 

resiliência. Apesar do progresso obtido por alguns países na redu-

ção de riscos e no aumento da prontidão, garantir a resiliência de 

infraestruturas críticas tem sido um desafio crucial.

O objetivo deste relatório é desenvolver um marco de avaliação 

de políticas sobre a governança de infraestruturas críticas resil-

ientes. Com base numa análise prospectiva de boas práticas em 

resiliência de infraestruturas críticas, o documento - baseado em 

diretrizes relevantes da OCDE nessa área, incluindo a Recommen-

dation on the Governance of Critical Risks [Recomendação sobre a 

Governança de Riscos Críticos] (2014b) e a Recommendation on Dis-

aster Risk Financing Strategies [Recomendação sobre Estratégias de 

Financiamento de Riscos de Desastres] (a ser publicada) - oferece 

orientações adicionais sobre a aplicação dos princípios de gover-

nança e gestão financeira eficazes nelas contidos, para a gestão de 

riscos relacionados com infraestruturas críticas. As questões identi-

ficadas subsidiam o desenvolvimento de um questionário preliminar 

de país, que fornece a base para uma posterior análise comparativa 

entre países de políticas e práticas de governança de infraestruturas 

críticas resilientes, em um grupo de países da América Latina e do 

Caribe. Dado que os investimentos em infraestruturas constituem 

uma prioridade crucial para fomentar o desenvolvimento econôm-

ico na região, a inclusão da resiliência em investimentos atuais e 

futuros torna-se essencial. As conclusões de estudos de caso serão 

usadas para subsidiar as políticas e estratégias abrangentes dos 

países, destinadas a fortalecer a resiliência de ativos e serviços de 

infraestruturas críticas.

Introdução



2. O Imperativo 
da Resiliência de 
Infraestruturas Críticas: 
Lições do Passado 

Grande parte do que hoje constitui os 

objetivos dos países de tornar suas in-

fraestruturas críticas mais resilientes, está 

baseado em informações obtidas em ex-

periências anteriores com falhas de in-

fraestruturas. Embora uma perspectiva 

mais orientada para o futuro seja indis-

pensável na concepção de estratégias de 

gestão de riscos, e em especial também 

para a gestão de infraestruturas críticas, as 

lições aprendidas oferecem um ponto de 

partida informativo e podem proporcionar 

o impulso necessário para investir no for-

talecimento da sua resiliência.

A próxima seção descreverá exemplos 

de falhas de infraestruturas do passado e 

lições aprendidas. Mostrará que os efeitos-

-cascata associados a falhas de infraes-

truturas críticas têm sido muitas vezes 

intensos e imprevistos. Os exemplos apre-

sentados nesta seção foram selecionados 

para mostrar diferentes tipos de falhas de 

infraestruturas. O primeiro exemplo - o Fu-

racão Sandy, em Nova York - descreve o 

caso em que um evento climático extremo 

causou falhas de infraestruturas críticas e 

efeitos-cascata em uma área que havia re-

cebido apoio considerável na preparação 

para emergências e no planejamento de 

respostas após os ataques terroristas de 11 

de setembro de 2001. O segundo exem-

plo analisa o Grande Terremoto do Leste 

do Japão em 2011 e os efeitos-cascata do 

tsunami e do acidente na Usina Nuclear 

de Fukushima Daiichi, que trouxe à luz a 

necessidade de uma abordagem do pla-
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após o furacão Sandy afetaram funda-

mentalmente os consumidores e não os 

produtores. Algumas das áreas mais atin-

gidas já estavam em desvantagem antes 

da passagem do furacão, uma vez que 

seus postos já apresentavam níveis bai-

xos de combustível ou haviam esgotado 

completamente seus suprimentos devido 

ao aumento na demanda, resultante dos 

preparativos da população para o ciclone. 

Após o furacão Sandy, muitos postos que 

dispunham de suprimento não puderam 

funcionar por falta de eletricidade para 

acionar suas bombas, como resultado das 

interrupções no abastecimento de energia 

(NACS, 2013). Enquanto isso, os postos de 

combustível não podiam ser reabasteci-

dos, uma vez que os compressores dos 

postos não dispunham da capacidade au-

xiliar de energia para manter as operações 

do gasoduto interestadual (NACS, 2013). 

As interdependências do setor de energia 

elétrica e os potenciais efeitos-cascata no 

setor de combustíveis não foram previstos.

Lições aprendidas

Quatro áreas-chave foram identificadas 

como responsáveis   pelas falhas de infraes-

truturas críticas observadas (Flynn, 2015). 

Em primeiro lugar, as partes interessadas 

tinham pouco entendimento das interde-

pendências de infraestruturas críticas e do 

potencial dos efeitos-cascata associados a 

interrupções do sistema (por exemplo, a li-

gação entre a rede de distribuição e varejo 

de combustíveis e o setor de energia). Em 

segundo lugar, os códigos, as normas e as 

orientações em vigor não evoluíram com 

o desenvolvimento de projetos, ferramen-

tas e práticas de engenharia mais moder-

nos, capazes de aumentar a resiliência de 

nejamento de resiliência de infraestruturas 

críticas que considerasse todos os riscos. 

O terceiro exemplo ilustra um grande ble-

caute de efeito-cascata no Nordeste dos 

Estados Unidos e no Canadá em 2003, ilus-

trando as consequências do adiamento da 

manutenção de infra e struturas críticas e 

as inadequações dos mecanismos-padrão 

de redundância. Os demais exemplos, de 

um terremoto no Peru em 2007 e outro no 

Chile em 2010, mostram os impactos se-

cundários e a interconexão de setores de 

serviços de apoio em situações de crise.

2.1 Furacão Sandy, Estados Unidos, 2012

No final de outubro de 2012, o Ciclone Tro-

pical Sandy atingi u  Nova Jersey e Nova 

York, deixando em seu rastro prejuízos de 

cerca de US$ 68 mi l milhões e impactos 

severos nos setores de energia, transpor-

tes, comunicações,  água e saúde, na re-

gião metropolitana  de Nova York - Nova 

Jersey (Flynn, 201 5 ). Estima-se que 8,5 

milhões de domicíl ios tenham sido afeta-

dos pelo corte de e nergia, e 5,4 milhões 

de pessoas pela perda de serviços de me-

trô. Os prejuízos aos serviços de transpor-

tes, apenas, foram estimados em mais de 

US$ 10 mil milhões (OCDE, 2014a). Pouco 

antes e após a passagem do furacão, as 

vulnerabilidades do sistema altamente in-

terligado de abastecimento e distribuição 

de combustível e do setor de energia elé-

trica ao longo da costa leste dos Estados 

Unidos se tornaram surpreendentemente 

óbvias. O mais interessante, e ao mesmo 

tempo inesperado e m  vista de choques 

de abastecimento de combustível anterio-

res nos Estados Unidos após os furacões 

Katrina e Rita, fo i  o fato de que as inter-

rupções no fornecimento de combustível 

O Imperativo da Resiliência de Infraestruturas Críticas: Lições do Passado
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Reconh e cendo a magnitude do tra-

balho d e recuperação, o Presidente dos 

Estado s  Unidos criou a Força-Tarefa de 

Reconstrução Após o Furacão Sandy, en-

carreg a da de “identificar e trabalhar para 

remover os obstáculos à reconstrução re-

siliente, levando em conta riscos existen-

tes e f uturos e promovendo a sustenta-

bilidade de longo prazo de comunidades 

e ecos s istemas na região afetada pelo 

Furacão Sandy” (Força-Tarefa de Recons-

trução  Após o Furacão Sandy, 2013). Em 

seu re l atório, a Força-Tarefa observou o 

impact o  particularmente devastador nas 

infrae s truturas de energia (por exemplo, 

grandes interrupções de energia e escas-

sez de combustível líquido), comunicação, 

transp o rte, gestão de água e esgotos e 

saúde na região, bem como os significati-

vos atrasos nos esforços de resposta e re-

cuperação e os prejuízos para a atividade 

econômica. Com base nas lições aprendi-

das du r ante o processo de recuperação, 

a Forç a -Tarefa desenvolveu um conjunto 

de 69 r ecomendações, das quais cerca 

da metade incluía um foco no desenvol-

vimento de resiliência durante o processo 

de recuperação (Força-Tarefa de Recons-

trução Após o Furacão Sandy, 2013).

Em resposta ao corte maciço de ener-

gia elétrica que se seguiu ao furacão San-

dy em Nova York e Nova Jersey, a Agên-

cia Fe d eral de Gestão de Emergências 

(Feder a l Emergency Management Agency 

- FEMA) constituiu, a pedido do Presiden-

te, a Força-Tarefa para a Restauração do 

Serviço de Energia Elétrica.  A Força-Tare-

fa apo i ou um esforço privado maciço de 

restauração da energia elétrica, em que as 

conces s ionárias de eletricidade firmaram 

acordo s  de ajuda mútua para levar mais 

de 70 mil trabalhadores às áreas afetadas, 

permit i ndo, assim, o transporte aéreo de 

sistemas interdependentes (por exemplo, 

elementos críticos como túneis, pontes, li-

nhas férreas ou estações dos sistemas de 

transporte metropolitano de Nova Jersey/

Nova York, que são o principal meio para a 

movimentação de pessoas e produtos na 

região, estão localizados em áreas baixas e 

não foram modificados em conformidade 

com os riscos de inundação). Em terceiro 

lugar, os marcos atuais de gestão organi-

zacional e governança regional não foram 

suficientemente desenvolvidos para abor-

dar as preocupações relacionadas com as 

inter d ependências do setor de serviços 

essenciais - combustíveis, energia elétrica, 

água,  transportes, comunicações e saú-

de. Por exemplo, os planos de evacuação 

dos e s tabelecimentos de saúde levaram 

à transferência de todos os pacientes em 

condi ções graves para uma comunidade 

que, e m última análise, não dispunha da 

energ i a elétrica necessária para operar 

dispositivos médicos domiciliares ou para 

permi t ir o acesso a transportes para que 

os cu i dadores chegassem aos pacientes 

domiciliares. Em quarto lugar, e finalmen-

te, não há incentivos econômicos e/ou de 

políticas suficientes para desenvolver resi-

liência e, em muitos casos, desincentivos 

insti t ucionais e financeiros prejudicam os 

inves t imentos em resiliência. Por exem-

plo, m uitas partes interessadas públicas 

e privadas optam por aceitar considerável 

ajuda  financeira federal em caso de de-

sastre s, em vez de investir seus próprios 

recursos para aumentar a resiliência. A fal-

ta de coordenação e colaboração regional 

nas regiões metropolitanas de Nova York 

e Nova Jersey na gestão dos riscos que os 

desastres representam para as infraestru-

turas regionais vitais é outro fator que tem 

contribuído para exacerbar os impactos de 

desastres (Flynn, 2015).
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energia pela empresa de energia elétrica 

do Japão (Tokyo Electric Power Company 

- TEPCO). O trem de alta velocidade de 

Shinkansen ficou parado por duas sema-

nas (OCDE, 2014a).

 Lições aprendidas

Análises realizadas após o evento revela-

ram que o derretimento poderia ter sido 

evitado. Se a usina houvesse adotado con-

ceitos de resiliência em seu projeto, bem 

como flexibilidade para enfrentar uma sé-

rie de riscos, incluindo interdependências 

potenciais como a dependência funcional 

do seu sistema de resfriamento da energia 

elétrica assegurada e o impacto das vias 

de tráfego bloqueadas na resposta tem-

pestiva da brigada de incêndio, o acidente 

poderia não ter ocorrido (Bach et al., 2013). 

Em particular, se o proprietário e o regu-

lador da usina houvessem aderido a me-

lhores práticas e padrões internacionais, a 

usina teria sido aprimorada para atender 

às mais modernas metodologias de se-

gurança e poderia ter resistido ao tsuna-

mi. Para complicar ainda mais a situação, 

o regulador mantinha uma relação de de-

pendência com órgãos governamentais 

que promoviam a energia nuclear, bem 

como com a indústria. Além disso, embo-

ra a indústria nuclear japonesa adotasse 

os mais elevados padrões de segurança 

nuclear do mundo em termos de gestão 

de riscos sísmicos, essa vantagem pode 

ter ocorrido em detrimento da adoção de 

medidas contra uma gama maior de riscos 

potenciais (indiretos). Esses fatores coad-

juvantes demonstram o papel crítico de 

reguladores eficazes e a necessidade de 

revisões regulares de segurança que con-

siderem e levem à incorporação do cená-

229 veículos de restauração de energia e 

487 funcionários para ajudar Nova York e 

Nova Jersey a restabelecer o fornecimen-

to de energia elétrica (OCDE, a ser publi-

cado).

2.2 O Grande Terremoto do 
Leste do Japão, 2011 

Em 2011, um terremoto na costa do Japão 

causou danos significativos em terra e de-

sencadeou uma série de grandes ondas 

de tsunami que atingiram severamente o 

litoral nordeste. Inundações no interior do 

país   decorrentes dos tsunamis, por sua 

vez, provocaram um acidente de grandes 

proporções na usina nuclear de Fukushima 

Daiichi (McGee et al., 2014). Embora a usina 

nuclear de Fukushima Daiichi tenha sobre-

vivido ao terremoto relativamente ilesa e, 

inclusive, iniciado adequadamente os pro-

cedimentos de interrupção emergencial, o 

projeto  do local não era apropriado para 

evitar inundações causadas por um tsuna-

mi que superou significativamente a altu-

ra das  barreiras locais. A rede de energia 

elétri c a na área caiu como resultado do 

terremoto, e quando o tsunami atingiu os 

muros da localidade, as inundações sub-

sequen t es causaram a submersão das 

unidad e s de geração a diesel sobressa-

lentes e das baterias DC secundárias (Ac-

ton & H ibbs , 2012). Sem energia, a usina 

não co n seguiu resfriar suficientemente 

três dos seus reatores, que acabaram por 

sofrer um derretimento total em um even-

to de nível 7 (em uma Escala Internacional 

de Eventos Nucleares de 1-7), que supe-

rou até  mesmo o desastre de Chernobyl 

em 198 6  (McGee et al., 2014). Estima-se 

que 4,4 milhões de domicílios tenham sido 

afetados pela redução no fornecimento de 
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-Canadá para  identificar as causas do cor-

te de energia, 2004, doravante Força-Tarefa 

EUA-Canadá). O relatório oficial dos dois go-

vernos que analisou o blecaute no Nordeste 

em 2003 descreveu as causas diretas e os 

fatores coadjuvantes do incidente, incluindo: 

“falta de m a nutenção de suporte adequa-

do de energia reativa; falha em assegurar a 

operação dentro de limites seguros; gestão 

inadequada de vegetação; treinamento ina-

dequado de operadores; falha na identifica-

ção de condições de emergência e sua co-

municação a sistemas vizinhos; e visibilidade 

regional in a dequada do sistema geral de 

energia” (Fo rça-Tarefa EUA-Canadá, 2004). 

Esse último fator levou a situações em que, 

na cidade de Ottawa, por exemplo, as pon-

tes que ligavam a cidade a Quebec estavam 

parcialmente iluminadas porque ainda havia 

energia elétrica em Gatineau, Quebec, mas 

aparentemente não havia qualquer capaci-

dade para enviar essa energia para o lado 

da província de Ontário.

Esses resul t ados traduziram-se em vá-

rias lições notáveis   aprendidas na forma de 

recomendações. Por exemplo, a Força-Ta-

refa afirmou que os reguladores, a indús-

tria de energia elétrica e as partes interes-

sadas afin s  deveriam a derir a padrões de 

alta confi abilidade,  adotando mecanismos 

de mercado quando e onde possível, mas 

sempre optando por alta confiabilidade em 

detrimento de objetivos comerciais, no caso 

de conflito entre ambos (Força-Tarefa EUA-

-Canadá,  2004). O r elatório destacou que 

tanto os reguladores como os consumido-

res precisam reconhecer que a confiabilida-

de exige investimentos e despesas opera-

cionais com que as  empresas não estarão 

dispostas a se comprometer se os custos 

não forem acompanhados de garantias de 

recuperabilidade pelos reguladores (Força-

-Tarefa EUA-Canadá ,  2004). Motivado pela 

rio de ameaças dinâmicas e progressivas 

e de mel hores prát i cas contemporâneas 

(Acton & Hibbs, 2012).

2.3 Blecaute no Nordeste dos 
Estados Unidos e no Canadá, 2003

Em 14 de agosto de 2003, uma falha decor-

rente do atrito entre uma linha de alta tensão 

no norte de Ohio e árvores excessivamente 

altas levou ao colapso do sistema (Minkel, 

2008). E ssa ocorrê n cia normalmente te-

ria acionado um alarme, mas o sistema de 

alarme falhou. Enquanto os operadores ten-

tavam identificar o  problema, outras linhas 

entraram em atrito com as árvores e caíram, 

levando a uma sob recarga das linhas que 

ainda es tavam em o peração. Duas horas 

após o problema inicial, as linhas sobrecar-

regadas pararam de funcionar, provocando 

falhas em cascata no sudeste do Canadá e 

em oito estados no Nordeste dos Estados 

Unidos (Minkel, 2008). A interrupção afetou 

uma série de outros setores de infraestru-

turas críticas, incluindo energia, comunica-

ções, fi nanças, s a úde, alimentação, água, 

transpo rte, segu r ança, governo e indús-

tria de  transfor m ação (Segurança Pública 

e Pront idão para  Emergências do Canadá, 

2006). Em última análise, o blecaute afetou 

50 milhões de pessoas nos Estados Unidos 

e no Canadá, a um custo estimado de US$ 

6 mil milhões (Minkel, 2008).

Lições aprendidas

O blecaute de 2003 serve como um estudo 

de caso dos desafios associados a diferen-

tes nív eis fragm entados de controle, res-

ponsabilidade e autoridade no que se refere 

a infraestruturas críticas (Força Tarefa EUA-
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reparos nos sistemas de água e saneamen-

to afetados foi equivalente à instalação de 

pelo menos 8.183 conexões de água potá-

vel e 7.925 conexões de esgoto, para mais 

de 160 mil moradores. A restauração dos 

sistemas de água potável e saneamento à 

condição anterior ao desastre exigiu o equi-

valente a 6,5   vezes o orçamento gasto em 

água potável e s aneamento pelos municí-

pios provinciais em 2007. Se os prestadores 

de serviços de água e saneamento houves-

sem realizado manutenção contínua, o valor 

estimado dos da n os teria sido quase seis 

vezes menor (Banco Mundial, Programa de 

Água e Saneamento, 2011).

Lições aprendidas

O Terremoto de 2 007 no Sul do Peru re-

velou vulnerabi l idades relacionadas com 

a interconexão d e setores vitais (água e 

saúde, energia e létrica e saúde). Após as 

complicações as s ociadas a danos signifi-

cativos em infr a estruturas observados na 

esteira do terr e moto, o governo promul-

gou uma nova le i  (Lei n.º 29078) criando 

um Fundo Autônomo para a Reconstrução 

do Sul (FORSUR)  e autorizando um crédi-

to suplementar d e US$ 31,6 milhões para 

a reconstrução de infraestruturas públicas 

nas áreas afetadas pelo terremoto (Chapin 

et al., 2009; Ta ucer et al., 2009). No nível 

nacional, o gov e rno aprovou uma lei (Lei 

29951) que dispõe sobre a alocação espe-

cífica de recursos para financiar atividades 

de identificaç ã o de riscos nos setores de 

meio ambiente ,  saúde, habitação, e água 

e saneamento.  A lei também valida os re-

cursos destinados ao financiamento da re-

dução de riscos nos setores de agricultura, 

saúde, habitação, educação e transportes. 

Com base na experiência do terremoto de 

análise do in c idente de blecaute, o Con-

gresso dos Estados Unidos aprovou a Lei de 

Política Energética de 2005, que permitiu à 

Comissão Federal de Regulação de Energia 

(Energy Regulatory Commission - FERC) apli-

car novas normas da Corporação Norte-A-

mericana de C o nfiabilidade Elétrica (North 

American Elect ricity Reliability Corporation - 

NERC); cinco anos após o incidente, a FERC 

havia aprovado 96 novas normas de confia-

bilidade (Minkel, 2008).

2.4 Terremoto de 2007 em Pisco, no Peru

O litoral peruano tem sofrido uma série de 

terremotos de  grandes proporções. Em 

agosto de 2007, um terremoto de magnitu-

de 8.0 atingiu as proximidades da cidade de 

Pisco (USGS, 2007). Como resultado do “Ter-

remoto do Sul ”, a cidade de Ica e cidades 

litorâneas ao sul de Lima ficaram sem ser-

viços de energ ia elétrica e telefone. Estra-

das e pontes danificadas e linhas de energia 

cortadas dificultaram os esforços das equi-

pes de resgate para chegar às áreas afeta-

das. O sistema de saúde foi seriamente atin-

gido, com 14 instalações destruídas e outras 

112 danificadas. Superlotado de pacientes, o 

hospital de Pisco não pode prestar atendi-

mento devido à falta de energia elétrica e 

água. O ser v iço de água foi suspenso por 

cerca de 16 dias em 81% dos domicílios, que 

necessitara m  do serviço de caminhões-

-pipa como a principal fonte alternativa de 

abastecimen t o (Banco Mundial, Programa 

de Água e Saneamento, 2011). Seis semanas 

após o terr e moto, algumas áreas em Pis-

co ainda estavam recebendo água apenas 

uma hora por dia, o que complicou a pres-

tação de serviços de saúde (Escritório das 

Nações Unid a s do Coordenador Residen-

te, 2007; C h apin et al., 2009). O custo dos  
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didas para abordar as vulnerabilidades ob-

servadas. No nível operacional, o Governo 

chileno comprometeu-se em resolver as 

interrupções nos sistemas de comunica-

ção e monitorar as interrupções ocorridas 

em 2010, com investimentos em processos 

de monitoramento em tempo real e siste-

mas robustos de telecomunicações dota-

dos de redundância (Fermandois, 2011). A 

Associação Chilena da Indústria de Segu-

ros (AACH) vem desenvolvendo um mapa 

para identificar todas as áreas da economia 

suscetíveis a riscos de terremotos e tsuna-

mis. A expectativa é de que esse mapa se 

torne uma ferramenta disponível ao públi-

co e contribua para metodologias futuras 

de gestão de riscos de desastres. A AACH 

também está desenvolvendo um mode-

lo de riscos de terremoto e tsunami, em 

cooperação com a Autoridade Reguladora 

e Supervisora de Seguros, que será com-

partilhada com os órgãos governamentais 

para uso na avaliação de riscos e na for-

mulação de políticas de investimento pú-

blico e privado em infraestruturas (OCDE, 

2015a). Apesar de bons códigos de cons-

trução, a perda em termos de habitação e 

infraestrutura foi considerável, sendo que 

a maior parte não estava coberta por se-

guro contra riscos. Para viabilizar uma rápi-

da recuperação nas áreas de habitação e 

infraestrutura, o governo adotou uma pos-

tura proativa, aumentando impostos para 

financiar custos de recuperação e imple-

mentando rapidamente um programa de 

recuperação de moradias (Comerio, 2013).

2.6 Conclusões

Incidentes de desastres expõem as com-

plexidades e vulnerabilidades dos siste-

mas de infraestruturas críticas interde-

2007, o governo também reestruturou (Lei 

nº 29664) as responsabilidades pela gestão 

de emergências e redução de riscos de de-

sastres do país, para garantir foco e finan-

ciamento adequados para processos tanto 

de identificação e redução de riscos como 

de preparação e resposta ( BID, 2015).

2.5 Terremoto no Chile, 2010

O terremoto ocorrido em 27 de fevereiro de 

2010 na região central do Chile resultou em 

US$ 30 mil milhões (18% do PIB) em danos 

totais, dos quais US$ 20,9 mil milhões (12,7% 

do PIB) foram danos a infraestruturas. O ter-

remoto afetou uma região que reunia 30-

40% da capacidade de produção nacional. 

Quase todas as atividades comerciais foram 

suspensas nessa área durante alguns dias e, 

embora a maioria das indústrias tenha con-

seguido retomar a produção, em algumas 

das principais indústrias, particularmente 

nas áreas de celulose, vinhos e refinação 

de petróleo, a atividade comercial foi total 

ou significativamente interrompida durante 

meses. A queda total na atividade econô-

mica nacional em março de 2010 foi avalia-

da em 5%. A interrupção da atividade eco-

nômica persistiu nos três meses seguintes, 

retornando finalmente aos níveis anteriores 

ao desastre em julho de 2010 (Muir-Wood, 

2011). Os impactos do terremoto poderiam 

ter sido muito piores, não fossem o planeja-

mento deliberado no setor de energia e os 

códigos de construção rígidos aplicados ao 

risco sísmico (Fermandois, 2011).

Lições aprendidas

Refletindo sobre os impactos do terremo-

to de 2010, o Governo chileno adotou me-
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pendentes. Os principais incidentes do 

passado oferecem uma compreensão cla-

ra do leque de possíveis consequências e 

lições de políticas. Em muitos casos, es-

truturas de incentivo tais como a assistên-

cia do governo na esteira de um desastre, 

podem ter prejudicado um investimento 

mais elevado ex-ante em medidas de re-

siliência. Os operadores de infraestruturas 

críticas poderão deixar de cumprir os re-

gulamentos de resiliência se não tiverem a 

garantia de que terão condições de recu-

perar os custos desses investimentos. Os 

acordos de governança podem desempe-

nhar um papel crítico também no aumento 

da resiliência.  A falta de alinhamento entre 

controle, responsabilização e autoridade 

pode levar os operadores de infraestru-

turas críticas a subinvestir em resiliência. 

O Grande Terremoto no Leste do Japão 

demonstrou a necessidade de dotar os 

órgãos reguladores de supervisão, da in-

dependência necessária para impor e mo-

nitorar a adoção de regulamentos de resi-

liência. Fazer com que acordos efetivos de 

governança funcionem além das fronteiras 

dos países pode se tornar uma tarefa ain-

da mais desafiadora, como demonstrou o 

blecaute no Canadá e nos Estados Unidos 

em 2003. As lições aprendidas com esses 

desastres podem ser traduzidas em políti-

cas e ações de partes interessadas priva-

das e públicas, que promovam a resiliên-

cia de infraestruturas críticas. No entanto, 

passar da identificação de lições apren-

didas para a realização de investimentos 

significativos na resiliência operacional e 

financeira de infraestruturas críticas é algo 

que somente poderá ocorrer se houver 

um marco abrangente e coordenado ba-

seado em riscos, que oriente a incorpora-

ção de lições aprendidas a ações do setor 
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público e privado e investimentos destina-

dos a aumentar a capacidade de sistemas 

de infraestruturas críticas para enfrentar 

interrupções, bem como para absorvê-las, 

adaptar-se a elas e recuperar-se delas. 



3.O Papel Evolutivo 
da Resiliência

3.1 Da proteção de infraestruturas 
críticas à resiliência

Há décadas os governos têm dedica-

do atenção específica à importância e às 

vulnerabilidades associadas a infraestru-

turas críticas. Até meados da década de 

2000, a maioria das políticas e atividades 

de infraestruturas críticas estava concen-

trada na proteção de ativos. Em vista do 

aumento dos custos de desastres natu-

rais, bem como após os atentados de 11 

de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, 

de 2002 em Bali e de 2005 em Londres, e 

os ataques cibernéticos cada vez mais fre-

quentes contra infraestruturas críticas, os 

governos começaram a mudar o foco de 

proteção de infraestruturas críticas para 

resiliência de infraestruturas críticas (Criti-

cal Five, 2014). Resiliência, nesse contexto, 

pode ser definida como a capacidade de 

um sistema de absorver o desequilíbrio 

e se reorganizar enquanto estiver enfren-

tando mudança, de modo a ainda manter 

essencialmente a mesma função, estrutu-

ra, identidade e feedbacks (OCDE, 2014a). 

Uma extensão dessa definição é descrita 

por Barami (2013), que enfatiza a natureza 

complexa e multifacetada da resiliência de 

infraestruturas críticas. Barami aplica uma 

abordagem baseada em riscos e em cama-

das no que se refere a interdependências 

de infraestruturas complexas, consideran-

do, ao mesmo tempo, soluções potenciais 

aplicáveis por meio do ciclo de vida do 

sistema de infraestruturas (isto é, concep-

ção, construção e operação). A resiliência, 
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portanto, é definida não como um único 

resultado ou uma capacidade de recupe-

ração exclusivamente após um desastre, 

mas sim como um processo dinâmico que 

aplica um método baseado no risco e no 

ciclo de vida para abordar as vulnerabili-

dades de sistemas de infraestruturas críti-

cas, tornando os sistemas mais resistentes 

a falhas, mais eficientes, mais inteligentes 

e mais capazes de se adaptar a desafios 

inesperados (Barami, 2013).

Sob o paradigma da proteção de in-

fraestruturas críticas, as partes interessa-

das consideraram a gestão de riscos  de 

infraestruturas críticas do ponto de vista 

predominantemente baseado em ativos, 

com foco em medidas físicas e de segu-

rança como forma de prevenir as interrup-

ções de infraestrutura críticas em geral. A 

mudança para uma perspectiva baseada 

na resiliência foi motivada, pelo menos em 

parte, pelo reconhecimento do conside-

rável grau de incerteza da intensidade e 

complexidade de desastres futuros, sen-

do a mudança climática um dos fatores 

de influência. A natureza dessas escalas 

imprevisíveis de desastres requer aborda-

gens incrementais que não podem elimi-

nar ou mesmo prever suficientemente os 

impactos de desastres, mas que podem 

preparar ativos e sistemas com capacida-

de para serem restaurados e reabilitados 

rapidamente. Por exemplo, os impactos 

em infraestruturas críticas de um inciden-

te como o furacão Sandy numa área que 

havia recebido um financiamento conside-

rável e implementado medidas substan-

ciais de proteção após os ataques de 11 de 

Setembro de 2001, demonstraram que as 

medidas de proteção por si sós não seriam 

suficientes para enfrentar a gama de po-

tenciais impactos em infraestruturas críti-

cas e os riscos interdependentes associa-

dos. Além disso, a extensão das atividades 

e medidas necessárias para proteger to-

talmente infraestruturas críticas de todos 

os riscos é proibitiva em termos de custo 

e, por conseguinte, tornou-se desejável 

promover a capacidade de infraestrutu-

ras críticas para se adaptar, absorver e até 

mesmo falhar com segurança.

O foco na resiliência não impede que 

sejam consideradas medidas de proteção 

ou de segurança. Ao contrário, ele amplia 

a lente de marcos de infraestruturas crí-

ticas para que incluam ações que abor-

dem todos os riscos, atuem durante todo 

o ciclo de gestão de riscos (Moteff, 2012) e 

permitam a integração de conceitos como 

adaptabilidade, flexibilidade e robustez 

(Flynn, 2008; Barami, 2013). Alguns países 

têm enfatizado também a resiliência finan-

ceira, ou seja, a existência de capacidade 

e recursos para absorver e se recuperar 

de prejuízos de desastres, sem sofrimen-

to financeiro significativo. Isso pode ser 

obtido assegurando-se aos proprietários 

e operadores de infraestruturas críticas 

- sejam estas nacionais, subnacionais ou 

privadas - arranjos financeiros adequados 

para enfrentar sua exposição a riscos de 

desastres, por meio de abordagens como 

seguro próprio ou transferência de partes 

dessa exposição a mercados de seguros.

3.2 Desafios para Tornar 
Infraestruturas Críticas Resilientes

Há muitos desafios para tornar infraestru-

turas críticas resilientes, originários dos di-

ferentes atores envolvidos e movidos por 

diferentes objetivos:

• Proprietários e operadores de 

infraestruturas críticas podem 

O Papel Evolutivo da Resiliência
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realizar essas tarefas.

• Os governos podem enfrentar 

desafios para estabelecer padrões 

e requisitos de resiliência, uma 

vez que estes são complexos e 

envolvem um amplo espectro de 

competências técnicas, bem como 

uma cooperação estreita com 

operadores de infraestruturas para 

avaliar sua viabilidade técnica e 

financeira em relação aos objetivos 

de resiliência desejados.

• Mesmo que houvesse regulações 

e prescrições técnicas adequadas 

para medidas de resiliência em 

diferentes setores, a aplicação, o 

controle e o monitoramento de sua 

implementação podem representar 

um desafio para que os governos o 

façam de forma contínua.

• Para aumentar a eficiência 

e reduzir os custos de novas 

infraestruturas críticas, os 

engenheiros podem ser convidados 

a desenvolver sistemas que 

atendam - mas não excedam 

- normas de segurança. Da 

mesma forma, os gerentes são 

recompensados   por buscar e 

alavancar capacidade operacional 

sobressalente. Inevitavelmente, os 

sistemas de infraestruturas críticas 

desenvolvidos e operados nesse 

ambiente ficam mais vulneráveis   

a eventos extremos, tornando-

se também menos capazes de 

absorver choques e se recuperar 

destes rapidamente (Flynn, 2015).

Os setores privado e público precisarão 

passar por uma mudança de cultura faci-

litada, antes d e abraçarem prontamente 

o pensamento, o investimento e a prática 

tender a subinvestir em resiliência, 

porque não avaliam corretamente 

os riscos e custos resultantes.
• Se houver um histórico de 

assistência pós-desastre para 

reabilitar e reconstruir infraestruturas 

públicas, pode não haver incentivos 

suficientes para investir em 

medidas de resiliência ex-ante de 

desastres, independentemente de 

a infraestrutura ser de propriedade 

pública ou privada. Por outro lado, 

a concepção de mecanismos 

de compartilhamento de custos 

adequados e que não gerem 

distorções também pode ser 

complexa.
• Os proprietários e operadores 

de infraestruturas podem ter 

incentivos para ‘pegar carona’ nos 

investimentos de outros operadores 

ou simplesmente fazer cálculos no 

curto prazo que não permitem levar 

em conta medidas de resiliência.

• Os governos nem sempre estão 

em posição de fazer com que 

os operadores de infraestruturas 

críticas dos setores público e 

privado adotem medidas de 

resiliência, em parte porque essas 

medidas podem representar 

problemas relacionados à 

concorrência e má vontade, e 

mesmo à capacidade de pagamento 

de proprietários e operadores. 

Ao mesmo tempo, os governos 

não detêm necessariamente 

capacidade técnica para definir e/

ou monitorar metas complexas de 

resiliência e, portanto, dependem de 

relacionamentos colaborativos com 

os conhecimentos especializados 

disponíveis no setor privado para 

Marco De Avaliação De Políticas Sobre A Governança De Infraestruturas Críticas Resilientes Na América Latina



23

problemas e soluções potenciais. Assegu-

rar a precisão na identificação e na estru-

turação de problemas exige que as partes 

interessadas tenham um entendimento 

profundo do meio ambiente.

Com base na discussão acima do con-

ceito de resiliência em infraestruturas crí-

ticas, na próxima seção será apresentado 

um marco de avaliação de políticas que 

especifica os critérios-chave do marco, in-

clusive no que se refere a acordos de go-

vernança e financeiros que podem contri-

buir para a avaliação do nível de resiliência 

das infraestruturas críticas dos países. Em 

um trabalho subsequente, esse marco e o 

questionário do Anexo deverão servir de 

base para estudos de caso de países, bem 

como para análises transnacionais, cujos 

resultados serão traduzidos em recomen-

dações de políticas gerais para subsidiar o 

trabalho futuro dos países.

orientados para a resiliência. Para tanto, a 

Estratégia Nacional Alemã para a Proteção 

de Infraestruturas Críticas sugere a neces-

sidade de uma comunicação aberta entre 

Estado, empresas e cidadãos e o público 

em geral. Sugere, ainda, que a coopera-

ção de partes interessadas   na prevenção 

e gestão de incidentes e um maior com-

promisso do operador com pre v enção e 

gestão, promoverão a cultura  de riscos 

necessária para aumentar a segurança de 

infraestruturas críticas (República Federal 

da Alemanha, 2009).

É importante estabelecer políticas e re-

gulações adequadas para que proprietá-

rios e operadores aumentem a resiliência 

de infraestruturas críticas. Por exemplo, se 

os formuladores de políticas criarem um 

ambiente que forneça incentivos para sim-

plesmente restaurar a infraestrutura à sua 

condição anterior a um desastre, renun-

ciando, assim, a uma oportunidade natural 

para “reconstruir melhor”, então o setor de 

operadores de infraestruturas provavel-

mente responderá de forma equivalente, 

a menos que haja um argumento comer-

cial reconhecido, separado, em favor da 

melhoria. Como em qualquer negócio, os 

proprietários e operadores de infraestru-

turas críticas fazem compensações (tra-

de-offs) baseadas em riscos conhecidos 

e investimentos economicamente racio-

nais em relação à dinâmica competitiva do 

mercado e a restrições de recursos (NIPP, 

2013). As empresas também podem evitar 

esforços colaborativos para aumentar a 

resiliência devido ao risco de divulgação 

de informações sobre sua vulnerabilida-

de, o que pode afetar seu valor de mer-

cado ou seus investimentos em resiliência 

(OCDE, 2015a). Finalmente, a resiliência 

também pode ser prejudicada por um en-

tendimento fragmentado e incompleto de 

O Papel Evolutivo da Resiliência



4. Como Superar Desafios 
e Aumentar a Resiliência 
em Infraestruturas 
Críticas: Minuta de um 
Marco de Políticas

A obtenção da resiliência de infraestruturas 

críticas requer a adesão a um processo de 

gestão de riscos para  infraestruturas críticas 

que complemente atividades no ciclo mais 

amplo de gestão de riscos de desastres. A 

maioria das atividades de planejamento de 

resiliência de infraestruturas críticas ocorre 

durante as fases d e avaliação de riscos e 

pré-desastre do ci clo de gestão de riscos 

de desastres (ver Figura 2 abaixo). A gestão 

de resiliência em infraestruturas críticas, por 

outro lado, está concentrada em atividades 

em todas as fases do ciclo de gestão de ris-

cos, como, por exemplo, após um desastre, 

quando a reconstrução das infraestruturas 

danificadas é reforçada.

Os países que pre tendem se envolver 

em atividades de planejamento e gestão de 

resiliência de infraestruturas críticas devem 

criar diretrizes de análise e avaliação mu-

tuamente acordada s, bem como acordos 

de governança. É igualmente importante 

que os países identifiquem mecanismos de 

financiamento que possam ser usados para 

apoiar esforços iniciais e permanentes de 

resiliência de infraestruturas críticas. Abaixo 

é apresentado um  marco de avaliação de 

políticas, que posteriormente subsidiará os 

questionários de estudos de caso de país:

• Definição de infraestruturas 

críticas

• Avaliação de criticidade

• Avaliações de riscos, 

vulnerabilidades e interdependências
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política e por ameaças e eventos de desas-

tres contemporâneos. O processo contínuo 

de definição de infraestrutura crítica depen-

de de discussões permanentes das par-

tes interessadas (Stangl et al., 2012). Nesse 

contexto, é importante que a definição de 

infraestrutura crítica resultante permita que 

investimentos em resiliência sejam direcio-

nados para os setores mais críticos para a 

segurança e a estabilidade da sociedade e 

da economia (Clancy, 2012).

As abordagens para definir infraestru-

tura crítica diferem entre países (Tabela 2), 

embora compartilhem temas comuns. Fun-

ções “críticas” são aquelas essenciais para 

o bem-estar social e econômico em geral 

e para a segurança e proteção pública mais 

especificamente. A maior parte das defini-

ções dos países também reconhece a inter-

dependência de sistemas e faz referência 

específica a infraestruturas físicas, sistemas 

de produção ou redes de comunicações 

(Gordon e Dion, 2008). A Tabela 2 apresenta 

a definição de infraestrutura crítica em seis 

• Acordos de governança

• Instrumentos de políticas (por 

exemplo, regulações, incentivos ou 

mecanismos voluntários)

• Desenvolvimento de Estratégias 

Nacionais de Resiliência de 

Infraestruturas Críticas

• Financiamento de infraestruturas 

críticas

• Monitoramento e avaliação

• Uso de exercícios e lições pós-

evento aprendidas

4.1 Definição de infraestrutura crítica

A definição de infraestrutura crítica não 

deve ser um exercício pontual, a ser poten-

cialmente revisto de tempos em tempos. 

Em vez disso, a definição de infraestrutura 

crítica está sujeita a tendências dinâmicas 

nacionais e internacionais, tais como uma 

crescente dependência da tecnologia da 

informação, e é influenciada pela situação 

Pré-desastre
 (integração da resiliência às 

atividades de concepção, 
mitigação e prontidão)

Resposta
(resposta a desastres, 

avaliação inicial de danos, 
assistência imediata)

Pós-desastre B 
(recuperação e reabilitação, 

estratégias contínuas de 
desenvolvimento)

Pós-desastre A 
(resposta e assistência 

contínuas, restauração de 
infraestruturas)

Avaliação de Riscos  
(medir riscos, identificar e 

conduzir análise econômica de 
oportunidades de resiliência)

Evento de 
Desastre 

alerta precoce, 
evacuação

Figure 2. disaster risk 
management cycle

Source: adapted  
from OECD (2014a)
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AUSTRÁLIA “Instalações físicas, cadeias de abastecimento, tecnologias da informação e redes de comunicação que, 
se destruídas, degradadas ou desativadas por um período prolongado de tempo, teriam um impacto sig-
nificativo no bem-estar social ou econômico da nação ou afetariam a capacidade da Austrália de conduzir 
defesa nacional e garantir segurança nacional”.

CANADÁ “Infraestrutura crítica refere-se a processos, sistemas, instalações, tecnologias, redes, ativos e serviços 
essenciais para a saúde, a segurança, ou o bem-estar econômico dos canadenses e para o funcionamento 
eficaz do governo. Infraestruturas críticas podem ser autônomas ou interconectadas e interdependentes em e 
entre províncias, territórios e fronteiras nacionais. A interrupção de infraestruturas críticas pode resultar na perda 
catastrófica de vidas, bem como em efeitos econômicos adversos e danos significativos à confiança pública”.

ALEMANHA “Infraestruturas críticas (IC) são estruturas organizacionais e físicas e instalações de importância tão vital para a 
sociedade e a economia de uma nação, que sua falha ou degradação resultaria em escassez sustentada de 
suprimentos, interrupção significativa de segurança e proteção pública ou outras consequências dramáticas”. 

NOVA  
ZELÂNDIA

“Infraestrutura crítica é a infraestrutura necessária para fornecer serviços críticos, cuja interrupção teria um 
efeito adverso grave na Nova Zelândia como um todo ou em uma grande parcela da população, e que exigiria 
seu restabelecimento imediato. As infraestruturas críticas da Nova Zelândia foram identificadas como os ativos 
e sistemas necessários para a manutenção de: governança, incluindo a lei e a ordem e a segurança nacional 
e econômica; telecomunicações e Internet; energia, incluindo a geração e distribuição de eletricidade e a 
distribuição de petróleo e gás; finanças e serviços bancários; transporte; serviços de emergência”.

SUÉCIA “Ativos, sistemas ou partes dos mesmos localizados nos Estados-Membros da UE, que são essenciais 
para a manutenção de funções vitais da sociedade, a saúde, a segurança, e o bem-estar econômico ou 
social das pessoas, e cuja interrupção ou destruição teria um impacto significativo em um Estado-Mem-
bro, como resultado de falha na manutenção dessas funções”.

REINO  
UNIDO 

“Ativos de infraestrutura (físicos ou eletrônicos) que são vitais para a continuidade da prestação e 
integridade dos serviços essenciais dos quais o Reino Unido depende, cuja perda ou comprometimento 
levaria a graves consequências econômicas ou sociais ou à perda de vidas”. 

ESTADOS 
UNIDOS 

“Infraestruturas críticas representam sistemas e ativos, físicos ou virtuais, tão vitais para os Estados Unidos que 
a desativação ou destruição desses sistemas e ativos teria um impacto debilitante na segurança, na segurança 
econômica nacional, na saúde ou segurança pública nacional, ou em qualquer combinação desses fatores”.  

Tabela 2. Definições nacionais de infraestrutura crítica

Fontes: (Austrália) Critical Infrastructure Resilience Strategy [Estratégia de Resiliência de Infraestruturas Críticas] (2010) e Critical Infrastructure Resilience Strategy: Plan 

[Estratégia de Resiliência de Infraestruturas Críticas: Plano] (2015); (Canadá) National Strategy for Critical Infrastructure [Estratégia Nacional para Infraestruturas Críticas[ 

(2009) e Action Plan for Critical Infrastructure 2014-2017 [Plano de Ação para Infraestruturas Críticas 2014-2017]; (Alemanha) National Strategy for Critical Infrastructure 

Protection [Estratégia Nacional para a Proteção de Infraestruturas Críticas] (2009); (Nova Zelândia) Presentation at the International Disaster and Risk Conference 

[Apresentação na Conferência Internacional sobre Desastres e Riscos], Davos, 28 de Agosto de 2008. Critical Infrastructure Resilience: Perspective from New Zealand 

[Resiliência de Infraestruturas Críticas: Perspectiva da Nova Zelândia]. Patrick Helm, Departamento do Primeiro Ministro e Gabinete, Nova Zelândia; (Suécia) Action 

Plan for the Protection of Vital Societal Functions & Critical Infrastructure [Plano de Ação para a Proteção de Funções Sociais Vitais e Infraestruturas Críticas] (2014); (Reino 

Unido) Strategic Framework and Policy Statement on Improving the Resilience of Critical Infrastructure to Disruption from Natural Hazards [Marco Estratégico e Declaração 

de Política sobre Melhoria da Resiliência de Infraestruturas Críticas à Interrupção Resultante de Riscos Naturais] (2010) e Keeping the Country Running: Natural Hazards 

and Infrastructure [Como Manter Funcionando: Riscos Naturais e Infraestrutura] (2011); (Estados Unidos) The National Infrastructure Protection Plan 2013 Partnering for 

Critical Infrastructure Security and Resilience [Plano Nacional de Proteção de Infraestruturas 2013, Parcerias para Segurança e Resiliência de Infraestruturas Críticas]; 

OCDE (2015b). Establishing effective Public–Private Partnerships for risk management. What are the possible options for government? [Estabelecimento de Parcerias 

Público-Privadas eficazes para a gestão de riscos. Quais são as opções possíveis para o governo?] Fórum de Alto Nível sobre Riscos da OCDE, dezembro de 2015.
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Exemplos Austrália Canadá França Alemanha Países 
Baixos

Nova 
Zelândia

Suíça Reino Unido Estados 
Unidos

Energia

Alimentos 
(e Agricultura)

Água 
(e Esgoto)

Transporte

Saúde

Banco e 
Finanças

Comunicação

Governo

Indústria de 
Transformação

Segurança

Infraestrutura 
Social

Laboratórios

Química

Defensa

Instalações
Comerciais

Barragens

TIC

Nuclear

Serviços 
Emergenciais

Autoridades 
Policiais

1 2

Tabela 3. Exemplos de setores e subsetores de infraestruturas críticas 

Notas: 1) Indústrias químicas e nucleares 2) Produção crítica, reatores nucleares, materiais, resíduos, indústria química.
Fonte: Critical Five (2014). Forging a Common Understanding for Critical Infrastructure (Como Criar um Entendimento Comum de Infraestruturas Críticas); OCDE (2015b). 
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têm como foco as consequências do inci-

dente, tal como a incidência de lesões ou 

prejuízos (Theoharidou et al., 2009). O im-

pacto é geralmente avaliado em relação a 

três características principais:

I. Âmbito ou distribuição espacial - a 

área geográfica que poderia ser afeta-

da pela perda ou indisponibilidade de 

uma infraestrutura crítica;

II. Gravidade ou intensidade ou mag-

nitude - as consequências da inter-

rupção ou destruição de uma deter-

minada infraestrutura crítica; e

III. Efeitos de tempo ou distribuição 

temporal - o grau em que a perda de 

um elemento poderia ter um impacto 

sério (imediato, em um a dois dias, em 

uma semana, etc.).

Por exemplo, a Comissão Europeia de-

fine um conjunto mínimo de critérios para 

avaliações de infraestruturas críticas, in-

cluindo:

I. Impactos públicos, incluindo a po-

pulação afetada e incidentes que re-

sultem em perda de vidas, enfermida-

des, lesões graves e evacuação;

II. Impactos econômicos, incluindo 

efeito no PIB, prejuízos econômicos e 

degradação de produtos ou serviços;

III. Impactos ambientais, incluindo o 

efeito no público e no ambiente cir-

cundante;

IV. Interdependência, especifica-

mente as interdependências entre 

elementos de infraestruturas críticas;

países da OCDE, a saber, Austrália, Canadá, 

Alemanha, Nova Zelândia, Reino Unido e 

Estados Unidos. 

Em um relatório narrativo conjunto que 

busca desenvolver um entendimento co-

mum de infraestrutura crítica, Austrália, 

Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Es-

tados Unidos propuseram a seguinte de-

finição comum de infraestrutura crítica: in-

fraestrutura crítica, também conhecida como 

infraestrutura de importância nacional, pode 

ser amplamente definida como os sistemas, 

os ativos, as instalações e as redes que for-

necem serviços essenciais e são necessários 

para a segurança nacional, a segurança 

econômica, a prosperidade e a saúde e se-

gurança de suas respectivas nações (Critical 

Five, 2014).

4.2 Avaliação de Criticidade

Com base na definição de infraestrutura 

crítica, avaliações de criticidade devem ser 

conduzidas para identificar ativos, sistemas 

e redes verdadeiramente críticos (DHS, 2013; 

Zaballos e Juen, 2016). A criticidade pode ser 

vista de forma diferente entre os níveis de 

proprietários e operadores do governo e do 

setor privado e, portanto, é importante co-

municar as perspectivas de criticidade por 

meio de atividades estruturadas de com-

partilhamento de informações ao longo do 

processo de gestão de riscos de infraestru-

turas críticas, bem como desenvolver listas 

de infraestruturas que são críticas em vários 

níveis jurisdicionais (DHS, 2013). A Figura 4 

ilustra uma hierarquia de criticidade usada 

pelo Estado de Victoria. na Austrália.

 As avaliações de criticidade são basea-

das nas ligações entre riscos e impactos. As 

abordagens comumente usadas para ava-

liar a criticidade no contexto dos impactos 
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4.3 Avaliações de riscos, 
vulnerabilidades e interdependências 

4.3.1 Como entender riscos 
e vulnerabilidades

As avaliações de riscos e vulnerabilidades 

identificam os riscos e as vulnerabilidades 

relativas enfrentados pelas infraestrutu-

ras críticas e avaliam seus impactos e suas 

consequências, bem como a probabilidade 

de um evento perigoso. Também informam 

os decisores públicos e privados sobre o ní-

V. Impactos políticos, incluindo a con-

fiança no governo; e

VI. Impactos psicológicos, incluindo 

os efeitos psicológicos observados na 

população (Theoharidou et al., 2009).

Como ocorre nos critérios acima men-

cionados, a Comissão Europeia avalia esses 

critérios com base no âmbito (local, regio-

nal, nacional e internacional) e no momento 

(durante e após o evento) (Theoharidou et 

al., 2009).

Registro de 
Infraestruturas
Críticas de 
Victoria

Infraestrutura vital importante para o Estado 
e crítica para a continuidade da prestação 

de serviços essenciais ao Estado e para 
o bem-estar econômico e social geral 

dos cidadãos de Victoria.

Infraestruturas de grande importância, 
críticas para a continuidade da prestação de 

serviços essenciais a mais de uma região, 
ou para o bem-estar econômico e social 

geral dessas regiões.

Infraestruturas significativas, críticas 
para a continuidade da prestação de 

serviços essenciais a uma região, 
ou para o bem-estar econômico 

e social geral dessa região.

Infraestruturas locais, críticas para 
a continuidade da prestação de 

serviços essenciais a uma 
comunidade, ou para o 

bem-estar econômico e social 
geral dessa comunidade.

VITAIS

DE GRANDE
 IMPORTÂNCIA

SIGNIFICATIVAS

LOCAIS

Fonte: Victoria, Governo 
Estadual da Austrália 
(dezembro de 2012). A 
Roadmap for Victorian 
Critical Infrastructure 
Resilience (Roteiro 
para a Resiliência 
de Infraestruturas 
Críticas em Victoria)

Figura 4. Exemplo de hierarquia 
de criticidade de infraestruturas: 
o caso de victoria, austrália
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riscos (G20/OCDE, 2012; OCDE (a ser publi-

cado)). Um número cada vez maior de paí-

ses reconhece a necessidade de levar em 

conta toda a gama de eventos de desastres 

potenciais (OCDE (a ser publicado)). A Estra-

tégia Nacional de Proteção de Infraestru-

turas Críticas da Alemanha, por exemplo, 

considera uma ampla gama de possíveis 

ameaças, incluindo riscos naturais, falhas 

técnicas ou erros humanos (tais como fa-

lhas de sistemas, acidentes por negligência 

ou falhas organizacionais) e terrorismo, cri-

me e conflito, incluindo sabotagem; outras 

formas de comportamento criminoso (por 

exemplo, hackers cibernéticos e ataques ci-

bernéticos); e guerra civil ou guerra (Repú-

blica Federal da Alemanha, 2009). A Estra-

tégia Nacional para Infraestruturas Críticas 

do Canadá enfatiza também a necessidade 

de uma análise de todos os riscos de peri-

gos, que leve em conta perigos acidentais, 

intencionais e naturais (Governo Canaden-

se, 2009).

As avaliações de riscos podem ser rea-

lizadas com base uma série de metodo-

logias, que variam de abordagens deter-

minísticas a métodos probabilísticos. As 

abordagens determinísticas analisam e in-

terpretam eventos de desastres históricos 

e dados retrospectivos disponíveis à luz de 

novos desenvolvimentos, tais como mu-

dança climática e avanços tecnológicos, 

que podem influenciar e alterar sua forma 

e seu impacto. Cenários de desastres e si-

mulações podem ampliar as análises re-

trospectivas. Para depurar as estimativas 

feitas por meio de análises determinísticas, 

as avaliações de risco para infraestruturas 

críticas devem ser ampliadas por cálculos 

probabilísticos (G20/OCDE, 2012; OCDE (a 

ser publicado)). À luz dos padrões de risco 

que vêm evoluindo em virtude de mudan-

ças socioeconômicas, dinâmicas ambien-

vel de segurança e a necessidade de inves-

timentos em resiliência e podem aumentar 

o apoio a investimentos em medidas de 

resiliência, bem como em medidas extraor-

dinárias em tempos de crise (Critical Five, 

2014; DHS, 2013; OCDE, 2014a; Zaballos & 

Juen, 2016; OCDE (a ser publicado)). Essas 

avaliações servem para identificar medidas 

de resiliência aplicáveis   para a obtenção de 

sistemas de infraestruturas críticas mais ro-

bustos e resistentes. Exemplos de medidas 

disponíveis incluem reforço  e reconfigura-

ção, por exemplo, por meio da elevação de 

ativos expostos ao risco de inundações, im-

permeabilização rígida e flexível, ou remo-

ção de obstáculos físicos que restringem o 

fluxo de água em rios e várzeas, e elevação 

de equipamentos e geradores e redundân-

cia (por exemplo, por meio de capacidades 

de backup de geração de energia), inten-

sificação de monitorament o  e planos de 

resposta a emergências compatíveis com o 

risco. Além de permitir a seleção de medi-

das de resiliência adequadas, as avaliações 

de riscos e vulnerabilidades ajudam a inte-

grar os esforços de resi l iência ao ciclo de 

vida mais amplo das infraestruturas.

Em vista do perfil de ri sco diversificado 

das infraestruturas crí t icas, as avaliações 

de vulnerabilidades e r i scos devem con-

siderar toda a gama de perigos naturais e 

antrópicos, incluindo a t aques terroristas e 

cibernéticos, bem como e rros humanos e 

técnicos e suas forças m otrizes subjacen-

tes. Avaliações de riscos e vulnerabilidades 

abrangentes consideram n ão somente os 

cenários mais prováveis,  mas também ce-

nários de riscos que, e m bora menos pro-

váveis, podem se materializar. A adoção de 

uma abordagem holística  e que leve em 

conta todos os riscos possíveis pode ajudar 

a expor vulnerabilidades complexas e iden-

tificar interdependênci a s entre setores e 
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tais e avanços tecnológicos, as avaliações 

de riscos e vulnerabil i dades devem ser 

realizadas regularmente, e os métodos pre-

cisam ser adaptados ao  longo do tempo 

(OCDE, 2014a; G20/OCDE ,  2012; OCDE (a 

ser publicado)). As avaliações de riscos para 

infraestruturas críticas devem, por exemplo, 

considerar que atos humanos deliberados, 

tais como ataques terr o ristas, podem ser 

cometidos por agressores que se adaptam 

de acordo com medidas preventivas, redu-

zindo a confiabilidade de cálculos probabi-

lísticos para cenários deliberados (Brown e 

Cox, 2011). Além disso, a disponibilidade e 

a qualidade dos dados  determinam o ris-

co, a vulnerabilidade e as capacidades de 

avaliação de interdependências.  O Quadro 

1 apresenta exemplos de avaliações de ris-

cos para infraestruturas críticas adotadas na 

Europa e nos Estados Unidos.

Em todos os países, as avaliações de ris-

cos para infraestruturas críticas diferem em 

âmbito e foco (nível d e ativos, de sistema 

ou de setor) e conforme o público-alvo pre-

tendido (formuladores e operadores de po-

líticas) (Comissão Europeia, 2012). A maioria 

das avaliações de riscos ocorre no nível de 

setor ou de ativos, enquanto as avaliações 

de riscos intersetori a is ou de sistemas de 

sistemas são menos usadas (Comissão Eu-

ropeia, 2012). À luz d os riscos complexos 

decorrentes de vulnerabilidades e interde-

pendências em setores  de infraestruturas 

críticas, isso pode revelar-se uma deficiên-

cia crítica (Giannopoulos et al., 2012).

O foco da avaliação de riscos está estrei-

tamente relacionado c o m o público-alvo. 

Enquanto as avaliações  de riscos no nível 

nacional se destinam principalmente a de-

cisores políticos e são úteis para identificar 

os principais riscos e vulnerabilidades e as 

contramedidas corresp o ndentes, os ope-

radores de infraestruturas críticas poderão 

Quadro 1: Metodologias de Avaliação de Riscos 
para Infraestruturas Críticas na Europa e na 
América do Norte

•  Agrupamento de Redes de Usuários em Transporte e Energia 
relacionado a Atividades Antiterroristas (COUNTERACT). O 
COUNTERACT é semelhante a uma metodologia de avaliação 
de riscos organizacionais, com um foco relativamente mais 
limitado nos setores de transporte e energia e ameaças 
terroristas. Aplicando um marco de avaliação de riscos de 
segurança desagregado em análise de riscos e avaliação de 
vulnerabilidades, a ferramenta pode identificar lacunas na 
prevenção e mitigação de ameaças e detectar a possibilidade de 
aperfeiçoar as salvaguardas existentes.

•  Abordagem Integrada para a Proteção de Infraestruturas 
Críticas. A Estratégia Nacional de Proteção e Segurança dos 
Países Baixos introduz uma metodologia em três etapas para 
a avaliação de riscos no contexto de infraestruturas críticas. 
Com base no processo de Avaliação Nacional de Riscos, os 
critérios de impacto econômico, físico e social determinam o 
grau de criticidade das infraestruturas e os possíveis impactos 
de sua interrupção. Uma avaliação de vulnerabilidades 
permite um discernimento dos riscos, das ameaças e das 
vulnerabilidades mais importantes, bem como do grau de 
resiliência dessas infraestruturas. Por último, a abordagem 
prevê acordos sobre a manutenção ou, se necessário, o 
aumento da resiliência de infraestruturas vitais.

•  Infraestruturas Críticas e Metodologia de Sistemas de 
Avaliação de Riscos e Resiliência (Critical Infrastructures 
and Systems Risk and Resilience Assessment Methodology 
- CRISRRAM). A CRISRRAM é uma metodologia desenvolvida 
pela Comissão Europeia, baseada em uma abordagem de 
todos os riscos e sistemas de sistemas, que aborda os riscos e 
as vulnerabilidades de infraestruturas críticas nos níveis de 
ativos, sistemas e sociedade. Para lidar com a complexidade 
das avaliações de riscos, a CRISRRAM adota uma abordagem 
baseada em cenários e recomenda a avaliação de todos os 
cenários de risco único e riscos múltiplos relevantes. Para 
selecionar os cenários apropriados, devem ser realizadas 
Avaliações de Probabilidade de Ameaças.

•  RAMCAP-Plus. A metodologia RAMCAP-Plus foi 
desenvolvida pela Sociedade Americana de Engenheiros 
Civis como uma abordagem de avaliação de riscos de todos 
os perigos e de resiliência. Abrange todas as infraestruturas, 
tendo em conta os objetivos duplos de proteção e resiliência. 
As sete etapas da metodologia são: caracterização de ativos; 
caracterização de ameaças; análise de consequências; análise 
de vulnerabilidades; avaliação de ameaças; avaliação de riscos 
e resiliência; e gestão de riscos e resiliência. A ferramenta 
foi desenvolvida para ser usada tanto por operadores de 
infraestruturas críticas como por decisores.

Fonte: Giannopoulos, Filippini & Schimmer., 2012; 
Theocharidous e Giannopoulos, 2015; OCDE, 2017



Quadro 2. HAZUR: Como Entender as 
Interdependências de Infraestruturas  
Críticas nas Cidades

Após uma seca, desafios relacionados com a construção 
de linhas ferroviárias de alta velocidade e um blecaute de 
proporções significativas em 2007, a Câmara Municipal de 
Barcelona iniciou, em colaboração com o IQS (um centro 
de pesquisas universitário), o Projeto “3S – Segurança 
do Suprimento de Serviços”. O Projeto ‘3S’ buscou 
identificar os pontos fracos e os riscos enfrentados 
por infraestruturas críticas na região metropolitana 
de Barcelona, e melhorou os planos operacionais para 
facilitar a continuidade dos serviços na cidade na 
presença de qualquer tipo de perigo.

Com base no Projeto ‘3S’, o subproduto privado ‘OPTICITS’ 
transformou a abordagem do projeto em uma ferramenta 
que pode contribuir para a resiliência de infraestruturas 
críticas em outras cidades. O OPTICITS desenvolveu a 
metodologia HAZUR e a plataforma on-line, baseada 
em software, para avaliar a resiliência das cidades e 
a redundância de redes de infraestrutura, bem como 
proporcionar um mecanismo para o monitoramento 
ativo da resiliência das cidades. A HAZUR considera 
interdependências e incorpora informações prestadas 
pelos cidadãos, transmitidas por operadores do setor 
privado e registradas através de uma rede de sensores. 
O software também mapeia o status operacional das 
infraestruturas e suas interdependências e fornece 
supervisão rápida de interrupções. O software também 
pode ser usado para modelar o impacto que um perigo 
pode ter na rede de infraestruturas críticas de uma cidade.

Além do software HAZUR, o OPTICITS também 
desenvolveu um Programa de Certificação em resiliência 
urbana, acompanhado por uma rede de Especialistas 
Certificados em Resiliência Urbana.

Fontes: HAZUR. Curso on-line sobre Introduction to 
Urban Resilience with HAZUR (Introdução à Resiliência 
Urbana com HAZUR). Disponível em: https://learn.canvas.
net/courses/921/pages/4-dot-3-study-cases-barcelona; 
HAZUR Resilient Systems homepage. Disponível em: 
http://opticits.com/#hazur ; Ajuntament de Barcelona. 
http://resilient-cities.iclei.org/fileadmin/sites/resilient-
cities/files/Resilient_Cities_2012/Program_Updates/
Presentation/F/F3/Manuel_Valdes_response_to_crises_
in_infrastructures.pdf

ver mais relevância nas avaliações de riscos 

setoriais. Embora as avaliações de riscos 

nacionais sejam menos granuladas e de-

pendam predominantemente de avaliações 

determinísticas, proporcionam um contexto 

valioso para as avaliações de risco setoriais. 

No Reino Unido, por exemplo, avaliações 

nacionais de riscos anuais detalhadas, ba-

seadas em cenários, servem de base para 

planos de resiliência do setor de infraestru-

turas (Zaballos & Juen, 2016). Outros países, 

como a Finlândia, realizam avaliações de 

riscos e vulnerabilidades de infraestrutu-

ras críticas como parte das suas avaliações 

de riscos nacionais, e consideram tanto 

efeitos-cascata como interdependências 

transfronteiriças e riscos específicos para 

infraestruturas críticas (Comissão Europeia, 

2012; OCDE (a ser publicado)).

4.3.2 Como entender interdependências 
e efeitos-cascata

O grau inédito de interdependência e inter-

conexão entre sistemas de infraestruturas 

críticas aumentou a prevalência de poten-

ciais vulnerabilidades e, em particular, a 

perspectiva de eventos-cascata (Gordon & 

Dion, 2008, NIPP, 2013). Efeitos-cascata são 

observados quando uma interrupção em 

um ou mais sistemas de infraestrutura leva 

a interrupções subsequentes em sistemas e 

processos com ligações ao(s) sistema(s) ini-

cialmente afetado(s) (Gordon e Dion, 2008). 

Mais recentemente, a aplicação intensa de 

sistemas de informação e de tecnologias de 

comunicação aumentou consideravelmente 

a eficiência, ao mesmo tempo em que sub-

meteu infraestruturas críticas a novas fon-

tes potenciais de interrupções atreladas ao 

comprometimento potencial de sistemas 

ou redes subjacentes (NIPP, 2013). É preciso 

https://learn.canvas.net/courses/921/pages/4-dot-3-study-cases-barcelona
https://learn.canvas.net/courses/921/pages/4-dot-3-study-cases-barcelona


identificar dinamicamente as interdependên-

cias de infraestruturas críticas para evitar o 

desenvolvimento de soluções com foco limi-

tado, que possam dar origem a consequên-

cias graves e não intencionais (NRC, 2009). 

A metodologia Hazur descrita no Quadro 2 

apresenta um exemplo prático de como as 

interdependências de infraestruturas críticas 

podem ser identificadas e mapeadas.

As avaliações de interdependências aju-

dam a identificar e conscientizar as partes 

interessadas de possíveis ligações e efei-

tos-cascata em e entre setores de infraes-

truturas críticas. Essas avaliações permitem 

o desenvolvimento de processos e a im-

plementação de mecanismos tecnológicos 

seguros para mitigar potenciais efeitos-cas-

cata. As avaliações de interdependência po-

dem levar à classificação de infraestruturas 

críticas adicionais, nos casos em que seja re-

velada a importância crítica de uma infraes-

trutura específica num contexto de rede.

As interdependências de infraestruturas 

críticas podem assumir as seguintes formas 

(Rinaldi et al., 2001; Macaulay, 2016):

• Física: duas infraestruturas são 

fisicamente interdependentes se o 

estado de cada uma delas depende 

do(s) produto(s) material(ais) da outra;

• Cibernética: uma infraestrutura 

tem uma interdependência 

cibernética se seu estado depende 

de informações transmitidas por meio 

da infraestrutura de informações;

• Geográfica: as infraestruturas são 

geograficamente interdependentes 

se um evento ambiental local é capaz 

de criar mudanças de estado em 

todas elas;

• Lógica: duas infraestruturas são 

logicamente interdependentes 

se o estado de cada uma delas 

Quadro 3. Abordagens de Avaliação 
de Interdependência nos Estados Unidos 
da América

• Criticidade Acessibilidade Recuperabilidade 
Vulnerabilidade Notoriedade Redundância (Criticality 
Accessibility Recoverability Vulnerability Espyability 
Redundancy - CARVER2). A CARVER2 tem como objetivo 
fornecer análise de infraestruturas críticas do ponto de vista 
de um formulador de políticas. A partir de uma abordagem 
holística de riscos, a ferramenta cobre ameaças terroristas 
e desastres naturais, permitindo aos usuários comparar e 
classificar infraestruturas críticas em e entre setores. As 
infraestruturas críticas são avaliadas com base em seis 
critérios, com a avaliação de impacto no cerne da avaliação. 
Para implementar a metodologia, foram criadas uma 
ferramenta para PC autônoma e uma versão servidor/cliente 
(CARVER2Web).. 

• Simulação de Modelagem de Infraestruturas Críticas 
(Critical Infrastructure Modelling Simulation - CIMS). 
Usada pelo Laboratório Nacional de Idaho, a abordagem 
CIMS foi desenvolvida para formuladores de políticas e 
decisores no nível de cidade ou condado, a fim de permitir 
a tomada rápida de decisões e a resposta a emergências na 
fase de recuperação. A abordagem permite a visualização 
da interoperabilidade de infraestruturas e pode desenvolver 
modelos em tempo real, usando informações de código 
aberto (por exemplo, mapas simples ou fotos aéreas 
combinadas com informações em um alto nível de 
agregação). A CIMS é intrinsecamente intersetorial, dado 
o seu foco em interdependências, embora tenha um alto 
nível de abstração, e deve ser vista como uma ferramenta 
de avaliação de interdependência e impacto, com foco na 
resiliência social.

Fonte: Giannopoulos, Filippini & Schimmer, 2012
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4.4 Acordos de Governança

Os modelos de propriedade e operação de 

infraestruturas críticas variam de país para 

país. E m alguns países, a maioria das in-

fraestruturas críticas pertence e é operada 

por governos nacionais ou subnacionais ou 

por ou t ros órgãos públicos e autoridades 

responsáveis   pelos ativos, sistemas e servi-

ços que fornecem. Em outros, uma parcela 

cresce n te de i n fraestruturas críticas tam-

bém pertence ou é operada pela iniciativa 

privada. As Parcerias Público-Privadas (PPP) 

também têm sido um instrumento cada vez 

mais usado para operar ativos de infraes-

trutura. No Chile e no México, por exemplo, 

20% do investimento em infraestruturas do 

setor p úblico s ão feitos por meio de PPP 

(Hawkesworth, 2011; OCDE, 2015c).

Independentemente dos arranjos insti-

tucionais, os custos de recuperação de de-

sastres naturais no caso de infraestruturas 

crític a s conti n uam a ser assumidos pelos 

governos nacionais. Os custos relacionados 

com infraestruturas constituem a maior par-

te dos  gastos públicos após um desastre, 

especialmente na ausência de mecanismos 

de transferência de riscos, tais como segu-

ros (G20/OCDE, 2012). A natureza interligada 

da propriedade, operação e responsabilida-

de financeira no que se refere a infraestru-

turas  crítica s , aliada ao interesse público, 

propo rciona a o s governos nacionais uma 

base lógica justificável para assegurar ca-

pacid a de fina n ceira e técnica adequada 

para a resiliência de infraestruturas críticas 

entre seus proprietários ou operadores.

São n e cessár i os arranjos institucionais 

eficazes para assegurar a resiliência nos ati-

vos e nas operações das infraestruturas de 

um país. Em uma primeira etapa, é essencial 

ident ificar as partes interessadas e em se-

guida analisar as respectivas funções e res-

depende do estado da outra por 

meio de um mecanismo que não seja 

uma conexão física, cibernética ou 

geográfica.

O Qu a dro 3  apresenta exemplos de 

abordagens contemporâneas de avaliação 

de independência de infraestruturas críticas 

nos Estados Unidos.

As a v alia ç ões de riscos, vulnerabilida-

des e  int e rdependências servem como a 

base de estratégias eficazes de resiliência 

de infraestruturas críticas e planos de im-

plementação. Por meio dessas avaliações, 

os formuladores e operadores de políticas 

podem moldar de forma eficiente aborda-

gens nacionais, subnacionais, setoriais e in-

tersetoriais, a fim de aumentar a resiliência 

de infraestruturas críticas com base em ris-

cos,  vulnerabilidades e interdependências 

identificados. Armadas com o entendimen-

to desses fatores, as partes interessadas em 

infraestruturas críticas podem desenvolver 

objet ivos de resiliência que abordem pro-

babi l ida d es de ameaças e impactos po-

tenciais, priorizando aqueles que são mais 

importantes para o seu contexto particular.

As avaliações de riscos, vulnerabilidades 

e in t erd e pendências que fornecem uma 

quantificação da exposição potencial a ris-

cos d e d esastres, são fundamentais para 

avaliações futuras dos custos e benefícios 

relat ivos de investimentos específicos em 

resi l iência, bem como para determinar se 

algu m a e xposição deve ser transferida a 

mercados de seguros e/ou de capitais. As 

abordagens de modelagem de desastres 

form a is ,  que levam em conta o perigo, a 

vulnerabilidade (estrutural) e o impacto fi-

nanc e iro , podem fornecer estimativas de 

Perda Anual Média e Perda Máxima Prová-

vel, necessárias para uma gestão financeira 

eficaz dos riscos de desastre. 
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nucleares. A Suíça lançou uma nova regu-

lação para levar em conta potenciais alte-

rações nas temperaturas dos rios induzidas 

pela mudança climática, que por sua vez 

têm um impacto em barragens e reservató-

rios hidrelétricos (OCDE, 2016).

Os reguladores também podem esta-

belecer uma obrigação de resultados em 

relação à confiabilidade do serviço. Na Fin-

lândia, por exemplo, as empresas de ener-

gia elétrica precisam garantir que as inter-

rupções não excederão seis horas em áreas 

densamente povoadas, ou 36 horas em ou-

tras áreas. Na França, os operadores de in-

fraestruturas críticas devem elaborar planos 

de proteção como preparação para todos 

os tipos de perigos, dos quais os riscos na-

turais constituem uma parte (OCDE, 2016).

A regulação econômica é outro meio para 

os governos assegurarem que os provedores 

de infraestruturas críticas adotem medidas 

de resiliência. No entanto, questões sensíveis 

como influenciar a concorrência e os preços 

ao consumidor entram em cena. Os gover-

nos precisam oferecer flexibilidade suficiente 

para que os provedores adotem as regulações 

econômicas no cumprimento de exigências 

regulatórias (OCDE, 2016). Considerar arran-

jos de compartilhamento de custos para in-

vestimentos na resiliência de infraestruturas 

críticas também faz parte do estabelecimen-

to de sistemas de governança eficazes.

A integração de resiliência em proces-

sos de investimento público é igualmente 

crítica. Tornar o desenvolvimento de novas 

infraestruturas resiliente é a forma mais efi-

caz de minimizar futuros prejuízos econô-

micos causados por desastres. No Peru, por 

exemplo, todos os projetos de investimento 

público são submetidos a uma avaliação do 

impacto potencial de desastres naturais e, 

com base em seus resultados, medidas de 

redução de risco apropriadas são identifica-

ponsabilidades em relação às infraestruturas 

críticas, como parte do processo de de-

senvolvimento do marco de políticas. Uma 

maneira importante de determinar “quem 

é responsável por o quê, como e quando” 

na resiliência de infraestruturas críticas está 

consagrada nas leis e regulações dos países. 

Uma avaliação de papéis e responsabilida-

des formais é, portanto, uma parte importan-

te do estabelecimento de uma estrutura de 

governança eficaz. O exame dessas políticas 

e desses marcos jurídicos também servirá 

para identificar possíveis lacunas existentes 

na definição de papéis e responsabilidades. 

Essas etapas devem incluir um exame das 

responsabilidades nos diferentes níveis de 

governos e setores governamentais, bem 

como a definição dos papéis desempenha-

dos por proprietários e/ou operadores de in-

fraestruturas públicas e privadas.

Para assegurar que os atores responsá-

veis   identificados incorporem medidas de 

resiliência às infraestruturas de que são pro-

prietários ou que operam, os governos dis-

põem de vários instrumentos para facilitar o 

processo. A regulação técnica e econômica 

é um instrumento fundamental para que os 

governos garantam a resiliência de infraes-

truturas críticas. A incorporação de resiliên-

cia por meio dos processos de investimento 

público é também um instrumento crucial 

para garantir que a nova infraestrutura seja 

conceb i da de uma forma melhor e mais 

resili e nte. Finalmente, o governo precisa 

fornecer plataformas para que os atores se 

coordenem e colaborem de maneira eficaz.

A regulação técnica emitida pelo gover-

no pode incluir medidas de resiliência que 

tenham  em conta os potenciais impactos 

de desastres. Por exemplo, os reguladores 

de energia nuclear analisaram como os ris-

cos de inundações e as temperaturas dos 

rios a f etam a segurança futura de usinas 
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Quadro 4. Engajamento e Compartilhamento de Informações de 
Partes Interessadas em Infraestruturas Críticas

Buscando facilitar relacionamentos eficientes e eficazes entre grupos de partes interessadas com responsabilidade 
compartilhada pela resiliência de infraestruturas críticas, vários países desenvolveram programas e abordagens para 
promover conexões baseadas na confiança entre o governo e proprietários e operadores privados.

• Programa do Conselheiro de Preservação da Segurança (Protective Security Advisor - PSA) do Departamento de 
Segurança Nacional dos Estados Unidos:  O programa prevê um engajamento proativo entre parceiros governamentais 
e proprietários e operadores do setor privado responsáveis por infraestruturas críticas. Os PSA planejam, coordenam 
e conduzem pesquisas e avaliações de segurança e resiliência de infraestruturas críticas de importância nacional. 
O programa também implementa atividades de divulgação e garante a proprietários, operadores e outras partes 
interessadas, acesso a recursos, treinamento e informações no que e refere à segurança e resiliência de infraestruturas 
críticas. Durante e após um incidente, os Conselheiros atuam como ligação entre funcionários do governo e 
proprietários e operadores de infraestruturas críticas do setor privado.

• Rede de Compartilhamento de Informações Confiáveis (Trusted Information Sharing Network - TISN) para a 
Resiliência de Infraestruturas Críticas da Austrália. A TISN oferece um ambiente seguro e não competitivo, no 
qual todas as partes interessadas em infraestruturas críticas podem colaborar e envolver-se em iniciativas de 
construção de resiliência. A Rede permite que os proprietários e operadores de todos os grupos setoriais compartilhem 
informações e cooperem regularmente em e entre setores, na superação de desafios ligados à segurança e 
continuidade dos negócios. 

•  Portal de infraestrutura crítica (Critical Infrastructure Gateway) do Canadá. O Portal atende a um dos objetivos 
da Estratégia e do Plano de Ação Nacional para Infraestruturas Críticas do Canadá, que é a promoção tempestiva do 
compartilhamento de informações e proteção entre parceiros de infraestruturas críticas. Trata-se de um espaço de 
trabalho colaborativo e ostensivo na internet, que inclui membros da comunidade de infraestruturas críticas.

• Rede de Informações de Alertas sobre Infraestruturas Críticas (Critical Infrastructure Warning Information Network - 
CIWIN) da União Europeia. A CIWIN é um sistema de compartilhamento de informações desenvolvido como um componente 
de apoio do Programa Europeu para a Proteção de Infraestruturas Críticas. A CIWIN facilita o intercâmbio de informações 
sobre ameaças, vulnerabilidades e medidas e estratégias comuns, adequadas para mitigar riscos para infraestruturas críticas 
entre os membros da União Europeia e a Comissão Europeia. Além da sua função de compartilhamento de informações, a 
CIWIN funciona como um sistema de alarme rápido para alertas precoces de riscos e ameaças graves.

• Centros de Intercâmbio de Informações e Análise (Information Sharing and Analysis Centers - ISAC). Os 
ISAC setoriais podem ser extensões do governo nacional, como no caso do ISAC de Telecomunicações dos EUA, 
admnistrado pelo Sistema Nacional de Comunicações no Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, 
ou totalmente administrado pela indústria, como é o caso do ISAC da Água, nos EUA, que é uma extensão sem fins 
lucrativos da sociedade profissional do setor hídrico. Os ISAC são vistos como uma fonte de melhores práticas 
relacionadas com segurança e para indicações de perigos e ameaças, alertas e avaliações.

Fontes: EUA – Departamento de Segurança Nacional, Protective Security Advisors. Disponível em: https://www.dhs.gov/protective-
security-advisors; Governo Australiano, Trusted Information Sharing Network. Disponível em: http://www.tisn.gov.au/Pages/default.aspx; 
Governo Australiano (2015). Critical Infrastructure Resilience Strategy Policy Statement. Disponível em: http://www.tisn.gov.au/Documents/
CriticalInfrastructureResilienceStrategyPolicyStatement.PDF; Canadian Critical Infrastructure Information Gateway, disponível em: https://
cigateway.ps.gc.ca/_layouts/pscbranding/psclogon.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&Source=%2F; 
Canadian Critical Infrastructure Information Gateway Terms and Conditions of Service, disponível em: https://cigateway.ps.gc.ca/_layouts/
pscbranding/trms-eng.pdf; Critical Infrastructure Warning Information Network, Disponível em: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/
what-we-do/networks/critical_infrastructure_warning_information_network/index_en.htm; Smedts, B. (2010). Critical Infrastructure 
Protection Policy in the EU: State of the Art and Evolution in the (Near) Future. Royal High Institute for Defence, Center for Security and 
Defence Studies Focus Paper 15. Disponível em: http://www.irsd.be/website/images/livres/focuspaper/FP15.pdf; Lewis, T.G. (2006). Critical 
Infrastructure Protection in Homeland Security, Defending a Networked Nation. John Wiley & Sons. Amostra disponível em: http://samples.
sainsburysebooks.co.uk/9780471789536_sample_381483.pdf; Departamento de Segurança Nacional dos EUA. (2013) National Infrastructure 
Protection Plan: Partnering for Critical Infrastructure Security and Resilience. Disponível em: https://www.dhs.gov/publication/nipp-2013-
partnering-critical-infrastructure-security-and-resilience
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compartilhamento de informações e a cria-

ção de confiança mútua, como descrito no 

Quadro 4, são necessários para assegurar 

a integração efetiva das medidas de resi-

liência ao planejamento de infraestruturas. 

Os atores governamentais podem facilitar o 

desenvolvimento de soluções técnicas (por 

exemplo, compartilhamento de informa-

ções e portais de colaboração, que sirvam 

como um ambiente confiável e seguro em 

das e integradas ao seu planejamento (La-

vell et al., 2016).

Os governos não detêm necessariamente 

capacidade técnica para definir ou monitorar 

metas complexas de resiliência e, portanto, 

dependem de relacionamentos colaborati-

vos com os conhecimentos especializados 

disponíveis no setor privado para executar 

essas tarefas. Acordos de governança que 

facilitem o intercâmbio regular, bem como o 

Fonte: Departamento de Segurança Nacional dos EUA (2013), National Infrastructure Protection 
Plan: Partnering for Critical Infrastructure Security and Resilience (Plano Nacional de Proteção 
de Infraestruturas: Parceria para Segurança e Resiliência de Infraestruturas Críticas).

Figura 2 - estrutura da governança de 
infraestruturas críticas nos estados unidos
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para formular políticas sólidas de infraes-

truturas críticas que promovam segurança 

e resiliência, sem impor ônus irrealistas a 

proprietários e operadores, e também sem 

criar inadvertidamente vulnerabilidades adi-

cionais (Lewis, 2006). O Quadro 4 apresenta 

vários exemplos de engajamento bem su-

cedido de partes interessadas em infraes-

truturas críticas e abordagens seguras de 

compartilhamento de informações.

Os governos nacionais geralmente con-

vocam comissões inter-regionais e interse-

toriais, com a missão de coordenar o ce-

nário de infraestruturas críticas do país. As 

comissões de nível nacional formadas para 

iniciar o processo de desenvolvimento da 

estrutura de planejamento e gestão de re-

que as partes interessadas do setor público 

e privado possam trocar, de forma fácil e re-

gular, ideias, informações e experiências re-

levantes para a resiliência de infraestruturas 

críticas (Bach et al., 2013, Lewis, 2006).

Programas recíprocos de educação e 

conscientização em infraestruturas críticas, 

criados para aumentar o conhecimento em 

todo o espectro de partes interessadas dos 

setores privado e público, podem fornecer a 

base para uma maior prontidão e, por exten-

são, resiliência (Lewis, 2006). Proprietários e 

operadores precisam desenvolver um en-

tendimento de recursos, requisitos e planos 

de infraestruturas críticas locais, regionais e 

nacionais. Formuladores de políticas devem 

desenvolver conhecimentos suficientes 

Figura 3 - estrutura de governança de 
infraestruturas críticas na austrália

Governança de Infraestruturas Críticas na Austrália 
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Fonte: Governo Australiano (2010), Critical Infrastructure Resilience 
Strategy (Estratégia de Resiliência de Infraestruturas Críticas)
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siliência de infraestruturas críticas de um 

país podem existir para além dos esforços 

iniciais e servir como um órgão consultivo 

permanente, encarregado de fornecer infor-

mações em tempo real sobre mudanças no 

cenário de infraestruturas críticas. Alternati-

vamente, essas comissões de nível nacional 

podem atuar por um prazo determinado, 

que se extingue com suas conclusões. Nos 

Estados Unidos, por exemplo, o Presiden-

te emitiu uma Ordem Executiva em 1996, 

criando a Comissão Presidencial de Prote-

ção de Infraestruturas Críticas do Presidente 

(President’s Commission on Critical Infrastruc-

ture Protection - PCCIP), que marcou o início 

de um foco estratégico em infraestruturas 

críticas como um fator determinante da se-

gurança nacional (PCCIP, 1997). 

A composição de uma estrutura de go-

vernança eficaz variará necessariamente 

de país para país e será influenciada em 

grande parte pelo equilíbrio das funções e 

responsabilidades das respectivas infraes-

truturas críticas públicas e privadas. Inde-

pendentemente do equilíbrio nacional entre 

infraestruturas críticas pertencentes a - ou 

operadas por - entes públicos ou privados, 

a governança de sua resiliência requer uma 

abordagem transparente e colaborativa, 

que incorpore várias partes interessadas, 

tais como o governo nacional, diferentes 

setores governamentais e níveis de gover-

no e especialistas técnicos. As figuras 2 e 3 

apresentam exemplos de estruturas de go-

vernança nos Estados Unidos e na Austrália.

4.5 Desenvolvimento de Estratégias 
e Planos Nacionais de Resiliência 
de Infraestruturas Críticas

Um número cada vez maior de países e 

regiões reconhece a necessidade de uma 

Quadro 5. Estratégias Nacionais de Proteção 
de Infraestruturas Críticas

• A Estratégia Nacional para Infraestruturas Críticas do 
Canadá define a direção para melhorar a resiliência das 
infraestruturas críticas do Canadá contra riscos atuais 
e emergentes. Para tanto, a estratégia apresenta uma 
abordagem colaborativa para fortalecer a resiliência de 
infraestruturas críticas no país, certificando-se de que as 
atividades de infraestruturas críticas nos níveis federal, 
provincial e territorial sejam complementares e respeitem 
as leis de cada jurisdição. A estratégia também descreve 
mecanismos para melhorar o compartilhamento e a 
proteção de informações, destacando que a resiliência de 
infraestruturas críticas pode ser obtida com a combinação 
adequada de medidas de segurança destinadas a abordar 
incidentes intencionais e acidentais, com base em 
práticas de continuidade dos negócios para lidar com 
interrupções, e no planejamento da gestão de emergências 
para garantir procedimentos de resposta adequados 
para fazer frente a interrupções imprevistas e desastres 
naturais. No nível nacional, a Estratégia classifica 
infraestruturas críticas nos dez setores seguintes: energia 
e serviços públicos; finanças; alimentação; transportes, 
governo; tecnologia da informação e comunicação; saúde; 
segurança; água; e indústria de transformação.

• A Estratégia Básica para Proteção de Infraestruturas 
Críticas da Suíça descreve objetivos estratégicos e 
princípios-chave para a proteção de infraestruturas 
críticas no país. Inclui a definição de abordagens 
amplas de proteção, a identificação e compilação de 
elementos e objetos de infraestruturas críticas em um 
inventário confidencial, o estabelecimento de plataformas 
intersetoriais, público-privadas, e o compartilhamento 
de informações sobre riscos, especialmente sistemas de 
avaliação e alerta de riscos, entre as partes interessadas. 
A estratégia também aborda o apoio federal no 
enfrentamento de interrupções de infraestruturas críticas, 
no caso de os recursos de infraestruturas críticas estarem 
sobrecarregados. A estratégia considera dez setores como 
críticos: governo; energia; gestão de resíduos; finanças; 
serviços de saúde; indústrias; informação e comunicação; 
alimentação; segurança pública; e transportes.

Fontes: Governo Canadense, 2009; Serviço Nacional de 
Proteção Civil, 2012
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de para 28 subsetores em muito alta, alta, 

e regular, estando a criticidade atrelada à 

importância relativa do subsetor para os ci-

dadãos e a economia (Serviço Federal de 

Proteção Civil, 2012).

As estratégias nacionais de infraestrutu-

ras críticas fornecem um marco de políti-

cas comum que permite uma abordagem 

colaborativa para fortalecer a resiliência 

de infraestruturas críticas. Esse é o caso 

em países com estratégias de proteção de 

infraestruturas críticas ou estratégias de 

resiliência. Por exemplo, a Estratégia Na-

cional para Infraestruturas Críticas do Ca-

nadá identifica explicitamente o papel das 

parcerias entre governo federal, governos 

provinciais/territoriais e operadores de in-

fraestruturas críticas como uma condição 

necessária para a obtenção de resiliência de 

infraestruturas críticas (Governo Canaden-

se, 20090). A Estratégia Canadense identi-

fica os objetivos de resiliência e segurança 

de infraestruturas críticas do país em três 

principais áreas focais, a saber: (i) constru-

proteção coordenada e conjunta de infraes-

truturas críticas por meio de estratégias ou 

planos nacionais de infraestruturas críticas 

(Wiseman e McLaughlin, 2014, OCDE, 2017). 

O desenvolvimento de uma estratégia na-

cional de resiliência de infraestruturas crí-

ticas reconhece implicitamente que a resi-

liência não pode ser plenamente obtida no 

nível do operador de infraestrutura ou no 

nível de ativos, devido às responsabilidades 

conjuntas pelas infraestruturas críticas e às 

interdependências entre estas (Giannopou-

los et al., 2012)

As estratégias nacionais de proteção de 

infraestruturas críticas são geralmente intro-

duzidas por uma definição de infraestrutura 

crítica, acompanhada por critérios nacionais 

para avaliar a criticidade da infraestrutura e, 

finalmente, uma lista de setores e infraes-

truturas considerados críticos no contexto 

específico do país. Por exemplo, a Estraté-

gia Básica para a Proteção de Infraestrutu-

ras Críticas da Suíça considera dez setores 

como sendo críticos e classifica a criticida-

Figura 5. Relação entre uma estratégia 
de cir e um plano de implementação 
de cir: o caso australianoe

Fonte: Governo Australiano (2015b). Critical Infrastructure Resilience 
Strategy (Estratégia de Resiliência de Infraestruturas Críticas).
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Entre os países com proteção de infraes-

truturas críticas e alguns com marcos de re-

siliência de infraestruturas críticas mais re-

centes, a abordagem em duas partes para 

definir uma estratégia de resiliência de in-

fraestruturas críticas e um plano de imple-

mentação de resiliência de infraestruturas 

críticas separado, porém vinculado, não é 

a única abordagem adotada. Alguns países 

como, por exemplo, o Reino Unido ou os 

Estados Unidos, desenvolveram um plano 

de implementação que está vinculado à 

sua estratégia de segurança nacional mais 

ampla e representa uma abordagem es-

tratégico-operacional híbrida. A resiliência 

de infraestruturas críticas no Reino Unido é 

orientada no nível estratégico pela Estraté-

gia de Segurança Nacional, a qual explica 

que uma das principais tarefas do país é 

“aumentar a resiliência das infraestruturas 

mais críticas para manter o país funcionan-

do contra ataques, danos ou destruição” 

(Reino Unido, 2011), e a Avaliação Nacional 

de Riscos, que serve de estrutura para o 

planejamento de implementação baseada 

em riscos (Reino Unido, 2016). O governo 

publicou o documento Keeping the Coun-

try Running: Natural Hazards and Infras-

tructure – KCR (Como manter o País Fun-

cionando: Perigos Naturais e Infraestrutura), 

como orientação para a implementação 

de um programa de resiliência de infraes-

truturas críticas no Reino Unido. O KCR é, 

num certo sentido, uma abordagem híbrida 

que detalha as duas estratégias e oferece 

orientação prática específica para aumentar 

a resiliência em setores de infraestruturas 

críticas (Reino Unido, 2011). A implementa-

ção de atividades de resiliência de infraes-

truturas críticas do Reino Unido é definida 

também pelo refinamento regular dos Pla-

nos de Resiliência Setoriais (Reino Unido, 

2016). Quando usado, o plano nacional de 

ção de parcerias intersetoriais e intergover-

namentais; (ii) implementação de uma abor-

dagem de gestão de riscos abrangendo 

todos os perigos, que empregue esforços 

colaborativos dos setores público e privado; 

e (iii) compartilhamento e proteção de infor-

mações das partes interessadas (Governo 

Canadense, 2009). A Estratégia Nacional 

Alemã para a Proteção de Infraestruturas 

Críticas (Estratégia CIP) também detalha 

especificamente a necessidade de diretri-

zes estratégicas como forma de promover 

uma ação conjunta bem sucedida entre as 

partes interessadas em infraestruturas críti-

cas. Como uma segunda etapa relacionada 

para garantir a segurança de infraestrutu-

ras críticas, a Estratégia CIP alemã serve de 

base para o desenvolvimento de submetas, 

que são implementadas no âmbito de ou-

tros programas e planos de infraestruturas 

críticas (República Federal da Alemanha, 

2009), tais como um plano nacional de im-

plementação de estratégia de resiliência 

de infraestruturas críticas, planos setoriais e 

planos intersetoriais.

As estratégias de infraestruturas críti-

cas devem proporcionar a base para uma 

coordenação e comunicação contínuas das 

partes interessadas, bem como identificar 

amplamente as partes interessadas e des-

crever seus respectivos papéis e responsa-

bilidades. Esses elementos são comuns em 

muitas estratégias nacionais. Por exemplo, o 

Programa Nacional de Proteção de Infraes-

truturas Críticas (National Critical Infrastruc-

ture Protection Programme - NCIPP), da Po-

lônia, dedica especial atenção à construção 

de parcerias entre as partes interessadas e 

criou um Fórum Nacional para a Proteção 

de Infraestruturas que reúne representantes 

de infraestruturas críticas públicas e priva-

das para coordenar a resiliência de infraes-

truturas críticas na Polônia (OCDE, 2017).
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de normas de gestão de riscos, segurança 

e crises, governança corporativa e resiliên-

cia organizacional (Reino Unido, 2016). Um 

plano nacional de implementação da estra-

tégia de resiliência de infraestruturas críti-

cas pode servir como uma referência que 

as partes interessadas em infraestruturas 

críticas podem usar como orientação para 

desenvolver programas de monitoramen-

to e mensuração contínuos. Dessa forma, 

os planos de implementação atuam como 

uma ligação tangível entre a estratégia na-

cional que leva em conta avaliação de ris-

cos, vulnerabilidades e interdependências, 

e programas e resultados de monitoramen-

to contínuo.

4.6 Financiamento de 
Infraestruturas Críticas

Como mencionado anteriormente, em mui-

tos países da OCDE os sistemas de infraes-

truturas críticas frequentemente pertencem 

ou são operados por uma combinação de 

arranjos dos setores público e privado. As 

redes ferroviárias, por exemplo, podem ser 

de propriedade pública, com os serviços 

ferroviários operados pela iniciativa privada. 

A produção de energia pode ser de pro-

priedade privada, mas os preços podem 

ser fortemente regulados. Do ponto de vista 

do interesse público, investimentos vulto-

sos para construir resiliência em sistemas 

de infraestruturas críticas, ou investimentos 

públicos em geral, devem envolver uma 

negociação abertamente debatida e es-

truturada sobre quem assume que parcela 

do custo do risco de desastres ex-ante no 

processo de investimento, construção e 

manutenção de medidas preventivas, bem 

como ex-post no que se refere a custos de 

reconstrução e reabilitação. Além disso, a 

implementação da estratégia de resiliência 

de infraestruturas críticas operacionaliza a 

Estratégia de Resiliência de Infraestruturas 

Críticas, detalhando ações específicas com 

prazos de conclusão. A Nova Zelândia, por 

exemplo, emprega a orientação estratégica 

detalhada em seu Plano de Infraestrutura 

de 30 anos [The Thirty Year New Zealand 

Infrastructure Plan] – (Nova Zelândia, 2015) 

e implementa a orientação do Plano por in-

termédio de um Plano de Ação anexado ao 

Plano, bem como de seu Plano Decenal de 

Intenções Capitais (Ten-Year Capital Inten-

tions Plan - Nova Zelândia, 2015). A Figura 

5 ilustra a relação entre a Estratégia de Re-

siliência de Infraestruturas Críticas (RIC) na-

cional e o Plano de Implementação da RIC 

na Austrália (Governo Australiano, 2015b).

 Os Planos de Implementação também 

podem implicar o desenvolvimento de Pla-

nos Setoriais, Planos Intersetoriais e Planos 

Intergovernamentais. Os Planos de Imple-

mentação devem fornecer metas espe-

cíficas, mensuráveis, atingíveis, realistas e 

com prazo determinado para promover a 

resiliência de infraestruturas críticas. Além 

disso, os planos de implementação devem 

oferecer orientação concreta e factível às 

partes interessadas em infraestruturas crí-

ticas. Por exemplo, o KCR do Reino Unido 

inclui uma Lista de Verificação de Resiliên-

cia para Proprietários e Operadores de In-

fraestruturas Críticas, além de orientação 

sobre o compartilhamento de informações 

e a avaliação de dependências e interde-

pendências. Os Planos de Resiliência Se-

toriais no Reino Unido incorporam padrões 

setoriais de desempenho e padrões nacio-

nais e internacionais mais amplos (Reino 

Unido, 2016). Os setores críticos no Reino 

Unido aplicam as normas de especificação 

da Instituição Britânica de Normas (British 

Standards Institution - BSI) e da ISO, além 
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Quadro 6. Ferramenta de transferência de riscos para a gestão  
de exposições do setor público

Várias ferramentas de transferência de riscos podem ser desenvolvidas para gerenciar a exposição às 
finanças públicas relacionadas com a reconstrução de ativos públicos após um desastre:

• Seguro de ativos públicos: Os proprietários individuais de ativos governamentais podem adquirir 
cobertura de seguro específica para os ativos pelos quais são responsáveis   (individualmente ou em 
carteira). O custo do seguro pode ser reduzido optando-se por níveis de franquia mais altos para as 
apólices de seguro adquiridas (ou seja, cobrindo apenas eventos mais extremos), ou pela inclusão de 
um conjunto diversificado de ativos em uma única apólice. Os países podem se beneficiar de vantagens 
de preços centralizando a aquisição de seguros num único departamento (ou mesmo por meio de um 
veículo de seguro público). Por exemplo, a Costa Rica está estabelecendo um veículo de seguro para 
bens públicos por meio de uma seguradora pública e transferindo apenas prejuízos excessivos para os 
mercados financeiros internacionais. Vários outros países também operam seguradoras públicas, seja 
no nível nacional ou subnacional, para fornecer seguros para ativos públicos (por exemplo, Austrália, 
Filipinas, Indonésia). Na Colômbia, a agência de compras governamentais está criando uma apólice de 
seguro em grupo e fornecendo acesso a essa política a departamentos individuais para a garantia de 
seus ativos.

• Seguro de despesas públicas: Outra abordagem é realizar operações de transferência de riscos que 
forneçam um pagamento baseado na ocorrência de um desastre, como um meio de proporcionar uma 
fonte de recursos para financiar despesas de reconstrução. Em muitos casos, essas transações são 
estruturadas para pagamento com base na ocorrência de um desastre de magnitude específica (por 
exemplo, terremoto de uma determinada magnitude, inundação ou maremoto que cause danos de 
um determinado nível), o que proporciona o benefício de um pagamento mais rápido (apesar do risco 
de o pagamento não corresponder aos níveis reais de prejuízo). As abordagens de transferência de 
riscos podem ser estruturadas por meio de uma iniciativa regional de agrupamento de riscos (como 
o Mecanismo de Seguro de Riscos para Catástrofes no Caribe) - que também cria benefícios por meio 
de um conjunto mais diversificado de riscos - como um acordo de (re)seguro baseado em um gatilho 
paramétrico, ou por meio da emissão de bônus de catástrofe (que são basicamente bônus que sofrem  
default em caso de ocorrência do evento especificado, permitindo a transferência de recursos dos 
debenturistas para o emissor de bônus afetado pelo desastre).

Os países devem também estudar uma forma de garantir um financiamento suficiente para os riscos 
que são retidos (isto é, que não são transferidos por meio de seguros ou de outros mecanismos de 
transferência de riscos). Os mecanismos de crédito contingente oferecidos pelos bancos multilaterais 
podem proporcionar uma fonte prontamente disponível de financiamento para restabelecer os serviços 
interrompidos pelo desastre. Por exemplo, o BID dispõe desses mecanismos no valor total de US$ 1.486 
milhão, que abrange República Dominicana, Peru, Equador, Nicarágua, Honduras e Panamá. Outros 
bancos multilaterais, como o Banco Mundial e o Banco de Desenvolvimento para a América Latina 
(CAF) e agências bilaterais de cooperação, como a Agência Japonesa de Cooperação Internacional 
(JICA), dispõem de mecanismos financeiros semelhantes.

Fonte: G20/OCDE, 2012; OCDE, 2015a
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cas de propriedade privada ou subnacional. 

Os governos podem optar por assumir inte-

gralmente os custos de medidas de prote-

ção para infraestruturas críticas de proprie-

dade pública ou para infraestruturas críticas 

consideradas vitais ou importantes, inde-

pendentemente da sua estrutura de pro-

priedade. Em alguns países, como a Áustria, 

um fundo de reserva específico serve tanto 

para financiar recuperação e assistência em 

caso de desastres, como investimentos ex-

-ante em medidas de prevenção e mitiga-

ção (OCDE, 2016).

Os governos nacionais também podem 

optar por financiar atividades que aumen-

tem a conscientização de proprietários e 

operadores (nacionais, subnacionais e pri-

vados) de infraestruturas críticas em rela-

ção a riscos, vulnerabilidades e medidas 

de resiliência. O financiamento pode apoiar 

avaliações de riscos para infraestruturas 

críticas; avaliações de dependência e in-

terdependência; e treinamentos e exercí-

cios focados em infraestruturas críticas que 

aumentem o conhecimento técnico. Se 

combinadas com outras medidas, as ferra-

mentas de avaliação de riscos podem ser 

um caminho útil para facilitar o aumento 

da resiliência de infraestruturas críticas. Por 

exemplo, os governos podem estabelecer 

requisitos jurídicos para demonstrar que os 

investimentos ex-ante necessários em me-

didas de redução de riscos de desastres 

foram feitos levando em consideração os 

riscos identificados durante a fase de ava-

liação de riscos. Outra abordagem relacio-

nada é “recompensar” com financiamentos 

de apoio à recuperação pós-desastres mais 

generosos, aqueles proprietários/operado-

res que implementaram as medidas de re-

siliência necessárias. Essa abordagem cria 

um sistema de incentivo positivo, mas pode 

apresentar desvantagens em relação a in-

aplicação e a implementação de normas 

e objetivos acordados devem ser objetiva-

mente controladas e verificadas. O desafio 

é definir arranjos de governança adequados 

para esses processos pré-investimento e 

pós-investimento, que são essenciais para 

proteger o interesse público.

Os planos de investimento e implemen-

tação para infraestruturas críticas, bem 

como os investimentos públicos em geral, 

devem incluir estratégias de financiamento, 

ou seja, quem é responsável por qual par-

cela dos custos relacionados com o risco 

de desastres, em termos tanto de investi-

mentos ex-ante em medidas de resiliência, 

como de financiamento de custos de recu-

peração. Com as restrições fiscais cada vez 

mais comuns no setor público, os governos 

precisam considerar formas de impulsionar 

a integração de resistência em infraestru-

turas críticas. Alguns países, como Peru e 

Costa Rica, já estão adotando medidas para 

garantir que aspectos de resiliência sejam 

considerados em investimentos públicos. 

No Peru, a análise de riscos e a redução 

de riscos são elementos-padrão do ciclo 

de projetos de investimentos públicos, en-

quanto na Costa Rica todos os investimen-

tos precisam estar em consonância com o 

plano nacional de desenvolvimento, que 

exige, entre outras coisas, que mudanças 

climáticas e riscos relacionados com de-

sastres sejam levados em conta (Zapata, 

2016, Martínez, 2016).

Os governos podem ter diferentes ferra-

mentas de financiamento a fim de contribuir 

para uma maior resiliência de infraestrutu-

ras críticas. Em termos de financiamento 

de resiliência ex-ante, os governos podem 

optar por subsidiar a construção de infraes-

truturas de proteção e outras medidas de 

resiliência, como blindagem e reformulação 

ou reconfiguração, para infraestruturas críti-

Marco De Avaliação De Políticas Sobre A Governança De Infraestruturas Críticas Resilientes Na América Latina



fraestruturas críticas, uma vez que podem 

resultar em diferentes níveis de resiliência 

em infraestruturas críticas.

Em vista da exposição potencial dos go-

vernos nacionais aos custos relacionados 

com a reconstrução de infraestruturas da-

nificadas em um desastre, os governos na-

cionais também podem optar por formular 

estratégias de financiamento ou comparti-

lhamento de custos para cobrir custos de 

recuperação:

• Para ativos nacionais de 

infraestruturas críticas de 

propriedade pública, os governos 

nacionais devem avaliar a maneira de 

financiar custos de reconstrução com 

a melhor ralação custo-benefício. 

Os governos precisam decidir se o 

seguro próprio ou a transferência 

de riscos de algumas ou de todas 

essas exposições seria a melhor 

alternativa. Por exemplo, o México 

empreendeu uma modelagem 

abrangente de exposição pública 

que inclui infraestruturas críticas 

- mas que vai além destas - para 

riscos de desastres, e começou a 

transferir as camadas mais elevadas 

dessa exposição (i.e., exposições 

relacionadas com eventos mais 

severos e menos frequentes) para 

os mercados de resseguro e de 

capital. Pode haver vantagens em 

centralizar a aquisição de seguros 

para infraestruturas públicas de 

propriedade nacional (por exemplo, 

por meio de um único veículo 

de seguro ou de uma apólice 

em “grupo”), para beneficiar-se 

dos prêmios mais baixos que 

normalmente podem ser garantidos 

para um conjunto mais diversificado 

Quadro 7. Mecanismos Inovadores 
de Financiamento da Resiliência de 
Infraestruturas Críticas 

Após as falhas de infraestruturas críticas observadas 
durante o furacão Sandy, o governo de Nova Jersey 
criou mecanismos de financiamento para incentivar o 
desenvolvimento de infraestruturas críticas resilientes. O 
Banco de Resiliência Energética (Energy Resilience Bank 
- ERB) de Nova Jersey – o primeiro do gênero no país - 
foi criado com US$ 200 milhões em recursos federais do 
Programa de Subsídio ao Desenvolvimento Comunitário 
(Community Development Block Grant) - Recuperação 
de Desastres, para apoiar o desenvolvimento de recursos 
energéticos distribuídos em instalações críticas em todo 
o estado, que lhes permitirão permanecer em operação 
durante interrupções futuras.

 “As opções de financiamento disponíveis por meio do 
ERB consistirão de subsídios e empréstimos para cobrir as 
necessidades de financiamento não atendidas. Subsídios e 
empréstimos perdoáveis serão oferecidos para atender até 
40% das necessidades de financiamento não satisfeitas, 
enquanto empréstimos a juros baixos e amortizados 
estarão disponíveis para os demais 60% de necessidades 
de financiamento não satisfeitas. Subsídios e empréstimos 
podem exigir contribuição de capital, e qualquer 
componente de perdão do principal exigirá evidência de 
cumprimento dos requisitos mínimos de desempenho, 
conforme indicado no manual do programa.”

As tecnologias elegíveis devem incluir capacidade de 
‘ilhamento’ (capacidade de operar separadamente da rede 
elétrica) e blackstart (capacidade de iniciar sem conexão 
direta com a rede elétrica) e poder operar com carga 
crítica. O programa inclui uma escala móvel de fundos 
de contrapartida com base nas características (ou seja, 
com fins lucrativos, sem fins lucrativos) dos requerentes, 
bem como uma avaliação de necessidades, viabilidade e 
retorno do investimento de projetos.

Fonte: New Jersey Board of Public Utilities. NJ Energy 
Resilience Bank Now Accepting Applications. (Conselho 
de Serviços de Utilidade Pública de Nova Jersey. 
Banco de Resiliência Energética de NJ está Aceitando 
Requerimentos) Publicação de Notícias, 20 de outubro 
de 2014. Disponível em: http://www.state.nj.us/bpu/
newsroom/announcements/pdf/20141020_erb_press.pdf 
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alguns países, incluindo El Salvador, 

Honduras, Bolívia, Colômbia, Costa 

Rica, Nicarágua, Panamá e Peru, 

foram estabelecidos mandatos 

legais exigindo o seguro de ativos 

de infraestruturas subnacionais de 

propriedade pública. Os governos 

nacionais também podem desejar 

monitorar ou estabelecer requisitos 

relacionados com a resiliência 

financeira, exigindo, por exemplo, 

a comprovação da existência de 

capacidade suficiente de seguro 

próprio ou a avaliação de possíveis 

opções de transferência de riscos 

para essas exposições. Como 

ocorre com os governos nacionais, 

os governos subnacionais também 

poderiam centralizar a aquisição de 

seguros para seus ativos, a fim de 

aproveitar as vantagens de preços 

de ativos. Por exemplo, na Colômbia, 

o Ministério da Fazenda exige que 

os ativos de propriedade nacional 

estejam devidamente segurados.
• Para ativos de infraestruturas 

subnacionais de propriedade 

pública, os governos nacionais 

devem procurar garantir que os 

governos subnacionais administrem 

adequadamente sua exposição 

aos riscos de desastres. Acordos 

de compartilhamento de custos 

de reconstrução entre os níveis de 

governo nacional e subnacional são 

necessários para assegurar a gestão 

adequada dos riscos de desastres. 

Os acordos de compartilhamento 

de custos poderiam levar em 

conta o grau em que os governos 

subnacionais envidam esforços para 

garantir sua própria resiliência. Em 

Critérios Expectativa

Eficiência Esse critério exige que um sistema de infraestrutura desempenhe suas funções para cumprir seus 
requisitos funcionais especificados (eficácia técnica) ao menor custo (custo-eficácia). Métricas para a 
eficiência incluem os custos de construção e manutenção de um sistema de infraestrutura complexo, 
dentro das restrições de seu desempenho técnico, confiabilidade e continuidade do serviço.

Sustentabili-
dade

Esse critério avalia o grau em que o sistema usa recursos - naturais, humanos e manufaturados - de 
forma sustentável. A sustentabilidade é definida como um padrão de uso de recursos que “atende às ne-
cessidades de hoje, enquanto protege recursos para uso futuro”. Para serem sustentáveis, as infraestru-
turas críticas devem ser desenvolvidas e operadas no contexto dos seus impactos nos ecossistemas 
circundantes, agora e no futuro. As métricas para avaliar a sustentabilidade de uma infraestrutura incluem 
o grau em que os insumos e recursos de construção e de operação são usados de acordo com normas 
econômicas e ambientais de longo prazo desenvolvidas para o sistema.

Capacidade de 
sobrevivência

Esse critério para infraestruturas resilientes é o teste final de proteção, segurança e sobrevivência de 
pessoas, ativos de infraestrutura e ecossistema. De acordo com esse critério, uma infraestrutura atende 
aos padrões de resiliência se for capaz de suportar danos com impactos adversos mínimos – perda de 
vidas, impactos ecológicos, danos estruturais – nas pessoas, nas operações, na economia e no meio 
ambiente.

Tabela 4. Critérios de desempenho de resiliência
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desenvolvimento de novos padrões de mi-

tigação e a identificação de meios de bai-

xo custo para a obtenção de conformidade 

(Flynn, 2015). Países que tendem a fornecer 

altos níveis de financiamento público para 

reparos e substituições após a ocorrência 

de desastres devem afastar-se dessa ten-

dência (Flynn, 2015). Se os proprietários/

operadores de infraestruturas não apenas 

descontarem os riscos reais, mas também 

acreditarem que o governo fornecerá um 

financiamento substancial pós-desastre/

evento que cobrirá grande parte de seus 

prejuízos, o governo será visto como uma 

seguradora de fato, que não exige prêmios 

(Flynn, 2015). Uma abordagem alternativa é 

exigir que os proprietários/operadores de 

infraestruturas críticas mantenham um nível 

determinado de cobertura de seguro.

 A aplicabilidade de mecanismos de fi-

nanciamento específicos variará necessa-

riamente de acordo com o contexto do país 

e será influenciada em grande parte pelo 

equilíbrio das funções e responsabilidades 

das respectivas infraestruturas críticas pú-

blicas e privadas.

4.7 Monitoramento e avaliação

Uma vez determinadas as metodologias 

de avaliação e iniciadas as atividades de 

gestão de riscos e promoção de resiliência, 

tais como a instauração de medidas de ro-

bustez ou redundância, deve-se proceder à 

coleta de dados, com vistas à definição de 

uma linha de base para fins de comparação 

(NRC, 2009, OCDE, 2014a). Por exemplo, 

em um contexto pós-desastre, a resiliência 

pode ser avaliada quantificando-se a fun-

cionalidade do sistema pós-desastre e ras-

treando-se o tempo necessário para atingir 

níveis de desempenho pré-desastre (Tier-

nos mercados de transferência de 

riscos. Por exemplo, na Austrália, 

o Tesouro exige que os governos 

subnacionais apresentem relatórios 

regulares sobre seus contratos de 

seguro e pode reduzir a taxa nacional 

de compartilhamento de custos de 

reconstrução, em estados onde os 

arranjos de seguro são considerados 

insuficientes.
• Para os ativos de infraestruturas 

de propriedade privada, os governos 

nacionais podem desejar impor 

requisitos relacionados com a 

resiliência financeira, tais como 

níveis adequados de seguro ou 

níveis equivalentes de capacidade 

comprovada de seguro próprio, a fim 

de assegurar uma gestão adequada 

das exposições financeiras por 

operadores privados e, portanto, 

reduzir a interrupção em caso de 

desastre. Na região da América Latina 

e do Caribe, por exemplo, apenas 

México e Chile estabeleceram 

normas de seguro para serviços 

públicos operados por proprietários 

privados.

Os mecanismos privados de transferên-

cia de riscos, como os seguros, também 

podem ajudar a mudar a atual cultura de 

riscos. Se as seguradoras tiverem a capa-

cidade de alinhar melhor os prêmios a ris-

cos reais e prejuízos associados, então os 

proprietários/operadores de infraestruturas 

serão incentivados a agir de forma a dimi-

nuir a probabilidade/consequência do risco 

segurado, na tentativa de reduzir os prê-

mios (Flynn, 2015). O papel do setor público 

nesse arranjo é avaliar as ações de redu-

ção de riscos adotadas pelos proprietários 

ou operadores. Isso exigirá a pesquisa e o 
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implementados no nível comunitário. 

As ferramentas precisam ser 

ajustadas e modificadas de 

acordo com as necessidades das 

comunidades e promovidas de forma 

a gerar um estudo de caso para a 

resiliência.

• Os componentes necessários 

das ferramentas de resiliência 

incluem a capacidade de: avaliar e 

priorizar necessidades e objetivos; 

estabelecer linhas de base; monitorar 

o progresso e reconhecer o sucesso; 

pesar custos (investimentos) e 

benefícios (resultados); e avaliar 

os efeitos de diferentes políticas e 

abordagens (Cutter, 2014).

De acordo com Barami (2013), os siste-

mas de infraestrutura que incorporam resi-

liência, provavelmente atenderão aos três 

critérios de desempenho de alto nível deta-

lhados na Tabela 4, que poderiam construir 

a base para monitoramento e avaliação de 

desempenho.

O monitoramento contínuo da resiliência 

de infraestruturas críticas exigirá investi-

mentos em sistemas de coleta de dados que 

capturem dados intersetoriais que possam 

ser usados para avaliar a redução de riscos 

em relação a efeitos-cascata, aumentan-

do, ao mesmo tempo, o entendimento das 

partes interessadas de dependências e in-

terdependências dinâmicas. Além disso, os 

sistemas de monitoramento devem incluir 

capacidade integrada para atualizações de 

dados em tempo quase real. Abordagens 

combinadas que incorporam tecnologias 

de sensoriamento remoto, georreferencia-

mento e feeds de dados requerem finan-

ciamento para o desenvolvimento da ar-

quitetura de sistemas, a implementação de 

equipamentos de campo, a manutenção de 

ney e Bruneau, 2007). Além disso, a iden-

tificação e o rastreamento de métricas pro-

porcionam às partes interessadas os meios 

para quantificar como suas atividades e 

seus investimentos definem o seu desem-

penho e como suas ações se relacionam 

com seu perfil de risco.

O órgão encarregado de supervisionar 

avaliações independentes e monitorar a re-

siliência de infraestruturas críticas varia de 

país para país e depende do equilíbrio entre 

as infraestruturas pertencentes e operadas 

pelos setores privado e público. Em muitos 

países da OCDE, os marcos jurídico e re-

gulatório se aplicam a operações de segu-

rança do setor privado. Em países como os 

Estados Unidos, o principal mecanismo de 

ação coletiva para aumentar a resiliência de 

infraestruturas críticas tem sido - e prova-

velmente continuará sendo - a colaboração 

voluntária entre partes interessadas públi-

cas e privadas   (NIPP, 2013).

Embora abordem especificamente me-

didas de resiliência e ferramentas de medi-

ção em um contexto  comunitário, as dire-

trizes descritas por Cutter (2015) se aplicam 

à medição da resiliência de infraestruturas 

críticas. As dir e trizes de Cutter incluem o 

seguinte:

• Como os sistemas de 

infraestruturas críticas não são 

idênticos e as interdependências 

entre infraestruturas críticas variam 

de acordo com os setores e os 

contextos nacionais, subnacionais 

e regionais, medir a resiliência de 

infraestruturas críticas requer um 

conjunto de ferramentas composto 

por uma série de indicadores.

• As comunidades precisam 

simplesmente de conceitos 

tecnicamente viáveis   para serem 
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As lições aprendidas com exercícios, trei-

namentos e incidentes do mundo real são 

essenciais para melhorar os programas de 

resiliência, e o grau em que essas informa-

ções podem ser construt ivamente usadas 

depende do desenvolvimento e do aperfei-

çoamento regular de mecanismos criados 

para coletar e analisar as lições aprendidas. 

Para tanto, o setor pú b lico pode liderar o 

desenvolvimento e a im p lementação de 

processos e sistemas que orientem a forma 

como as lições aprendi d as são coletadas 

e analisadas e como a análise se traduz na 

identificação de ações corretivas e ajustes 

na estratégia nacional, no plano de imple-

mentação e em outras i niciativas afins de 

resiliência de infraestruturas críticas. A Es-

tratégia CIP alemã ob s erva que as lições 

aprendidas devem ser oriundas de análises 

de ameaças continuame n te atualizadas, 

além de análises de i n cidentes nacionais 

e internacionais. Ain d a segundo a CIP, as 

lições aprendidas devem ser incorporadas 

a padrões de infraest r uturas críticas, de-

senvolvidos em parceria pelas partes inte-

ressadas (República Federal da Alemanha, 

2009). O Plano de Ação para a Proteção de 

Funções Sociais Vitais  e de Infraestruturas 

Críticas da Suécia reflete a importância de 

que as lições aprendidas sejam traduzidas 

em melhorias, salientando que: “as perspec-

tivas antes, durante e depois de interrupções 

graves devem ser incluídas no trabalho, para 

que a sociedade possa resistir, gerenciar, re-

cuperar-se, aprender e se desenvolver a par-

tir dessas interrupçõ es” (Agência Sueca de 

Contingências Civis, 2014). 

bancos de dados relacionais, além de trei-

namento no uso dessas aplicações.   

4.8 o uso de exercícios e lições 
pós-evento aprendidas

A resiliência de infr aestruturas críticas é 

um esforço contínuo e dinâmico. Garantir a 

sustentabilidade e a relevância de progra-

mas de infraestrutura s críticas requer um 

mecanismo para capturar e internalizar as 

lições aprendidas com  experiências tan-

gíveis, tais como exe rcícios, treinamentos 

e até mesmo incidente s do mundo real. 

Exercícios e treiname ntos desenvolvidos 

com foco específico na coordenação e nas 

comunicações de infr aestruturas críticas 

por partes interessa das, em interdepen-

dências e potenciais  efeitos-cascata e no 

compartilhamento de informações, ajudam 

a aumentar o entendimento dos parceiros 

de infraestruturas críticas públicas e priva-

das no que se refere a estratégias, planos 

e programas, proporc ionando, ao mesmo 

tempo, oportunidades  para a prática de 

ações que contribuam para a adaptabilida-

de do elemento humano da eficácia ope-

racional de infraest ruturas críticas. Exercí-

cios e treinamentos também melhoram a 

pronta coordenação entre a grande varie-

dade de partes interessadas envolvidas na 

promoção da resiliên cia de infraestrutura 

críticas. Finalmente , é importante que os 

programas de resiliência de infraestruturas 

críticas sejam adapt áveis ao cenário em 

evolução. Os exercícios proporcionam um 

“espaço seguro” para testar pressupostos e 

ações incorporados a planos de infraestru-

turas críticas, e os  resultados dos exercí-

cios são úteis para identificar deficiências 

e lacunas no planejamento e na gestão de 

infraestruturas críticas. 

 Como Superar Desafios e Aumentar a Resiliência em Infraestruturas Críticas: Minuta de um Marco de Políticas
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