
GERENCIAMENTO DE RISCO DE ENGENHARIA



Riscos da Engenharia

Tão importante quanto construir, é preservar.



Análise de 
Riscos  

Quanto à 

Expectativa

de Danos

NOSSO TRABALHO



Objeto do Seguro

Características
Expectativa de Incidência de Danos

Expectativa  
Frequência de 

Sinistros

Danos à própria          
obra

Danos a bens de 
terceiros

Danos a 
pessoas

Residencial/

comercial

A C C Constantes

Industrial A A A Eventuais

Grande obra B/C A A Esparsos

Grande obra  

núcleo urbano

C C C/D Constantes

Expectativa de Sinistralidade

A - de   0% a 10%           C - de 21% a 40%

B - de 11% a 20%           D - acima de 40%

Expectativa de frequência de sinistros

Esparsos: - a mais de 12.000h de trabalho contínuo

Eventuais: - entre 6.000 e 12.000h de trabalho contínuo

Constantes: a menos de 6.000h de trabalho contínuo



Identificação dos Riscos e de 

Seguros

Objeto do Seguro

Características

Expectativa  Frequência de 
Sinistros

Tipo de Seguro Mais 
Indicado

Edificação comercial/ 
residencial

Constantes R.C. Geral

Edificação Industrial Eventuais Risco de Engenharia

Grande obra de 
engenharia

Esparsos Risco de Engenharia

Grande obra núcleo 
urbano

Constantes Risco de Engenharia



Danos à própria obra Danos a Terceiros

•Incêndios e explosões

•Danos da natureza

•Desabamentos

•Recalques nas fundações

•Deformidades na estrutura

•Roubo de materiais nobres 

(alumínio, fios e cabos de  

cobre, ferramentais)

•Desaparecimento de

materiais

•Erros de projeto

•Erros de execução

•Incêndios

•Desabamentos

•Recalques nas fundações

•Deformidades na estrutura

•Trincas e rachaduras

•Danos à pintura

•Danos ao telhado

•Danos à instalação de água, luz, gás, esgoto

•Danos ao calçamento

•Desmoronamentos

•Decorrentes de rebaixamento de lençol freático 

Danos a Terceiros e à Própria Obra



Item (Serviço) Sinistralidade média verificada

•Locação de Obra

•Desmontes de rocha a frio/fogo

•Limpeza do terreno

•Escavações/ Aterros

•Fundações diretas

•Fundações profundas

•Estruturas pré-moldadas

•Estruturas convencionais

•Levantamento de alvenaria

•Instalações

•Acabamentos externos

•Serviço de limpeza da obra

15%

38%

6%

35%

40%

60%

50%

45%

30%

5%

35%

25%

Expectativa de Danos por Etapa de Trabalho



Capacidade de Execução

Danos Materiais à Obra

Danos Materiais/ Pessoais a Terceiros

Danos a Funcionários

Morte / Invalidez do Comprador



Seguros Aplicados à Construção Civil

❖ Garantia de Obrigações Contratuais

❖ Riscos de Engenharia 

OCC e  IM 

Responsabilidade Civil Geral

❖ Prestamistas

❖ Vida em Grupo

❖ Lucros cessantes

❖ ALOP-advanced loss profits

❖ DSU- delay start up



Seguro de Riscos de Engenharia
Danos Materiais à Obra Decorrentes de Acidentes



ENTENDENDO O SEGURO 
DE RISCO DE 
ENGENAHRIA



Grupo I

Casas residenciais;
Edificações verticais: apartamentos, escritórios, lojas, hotéis e similares;
Hospitais, sanatórios, asilos, clínicas;
Shopping centers, cinemas, teatros, auditórios, colégios, igrejas;
Ginásios de esportes, armazéns de depósito, hangares e edifícios 
industriais de pequeno porte.

Grupo II

Túneis, pontes, galerias, estradas de ferro, de rodagem, pistas de 
aeroportos e similares;
Barragens, píers, piperlines e similares, riscos portuários.

Seguro de OCC e IM - Estrutura



Seguro de OCC e IM – Estrutura

❖Segurado:

construtor, incorporador, proprietário da obra, empreiteiros e 

subempreiteiros, fabricantes e fornecedores de equipamentos     

❖ Vigência do Seguro:

Início     - chegada dos materiais no canteiro de obras;                             

Término - aceitação ou colocação em funcionamento do projeto      

mesmo que antes do final do cronograma da obra; 

✓ período de armazenagem                     

✓ até 3 meses para testes                                       IM       

✓ período de manutenção (se contratado)



Seguro de OCC e IM - Estrutura

• Bens Seguráveis

construções, reformas, ampliações, material armazenado na obra, obras de 
apoio e temporárias, equipamentos e máquinas utilizados na execução dos 
trabalhos

• Bens não cobertos

projetos, plantas, moldes, dinheiro, cheques,   escrituras, vagões, 
locomotivas, aeronaves, navios, automóveis, caminhões, equipamentos 
móveis ou fixos não incorporados à obra



Seguro de OCC e IM - Estrutura

❖Prorrogação

Atrasos no cronograma       prêmio adicional de 
acordo com: razão do atraso, percentagem da 
obra já realizada e novo cronograma

❖ Importância Segurada

A Risco Relativo : Valor em Risco Declarado e 
Limite Máximo de Indenização. Em um eventual 
sinistro: VRD inferior - segurado será 
cossegurador da diferença / indenização reduzida 
na mesma proporção (cláusula de rateio)



Valor em Risco

Valor de reposição dos bens segurados antes 

da ocorrência de sinistros. Divide-se:

Valor atual – É o Valor do bem em estado de

novo já deduzida a depreciação pelo uso,

idade e estado de conservação 

Valor de novo – É Valor do bem em estado 

de novo sem qualquer depreciação.



Seguro de OCC e IM - Estrutura

❖Taxação

Informações necessárias para correta fixação de taxas: 
➢ ficha de informações de acordo com o projeto 
➢ contrato de execução do empreendimento
➢ plantas e cortes
➢ inspeção de risco realizada pela seguradora
➢ currículo dos engenheiros, arquitetos, montadores,

fornecedores
➢ métodos e materiais de construção
➢ vias de acesso ao local de construção
➢ condições geológicas de terreno
➢ predisposição a danos da natureza
➢ para IM: tipo da máquina, fluxo de produção, 

detalhes de armazenagem, segurança, cronograma
de fornecimento e montagem, valor dos itens a serem montados



Seguro de OCC e IM - Estrutura

❖ Franquias

OCC - Danos da natureza e Demais eventos

IM     - Danos da natureza,testes,incêndio, e Demais eventos 

❖ Indenização

Sinistros liquidados de acordo com:

➢ prejuízos levantados pelos peritos da seguradora

➢ informações

➢ documentos

➢ salvados

➢ cláusula de rateio (quando aplicável)

IND = (prejuízos indenizáveis – franquia – salvados) x VRD

VRA

Onde: VRD = Valor em Risco Declarado e 

VRA = Valor em Risco Apurado (por ocasião do sinistro)



Danos Materiais à Obra Decorrentes de:

Todos os riscos da construção e/ou montagem (all risks) 

❖Imperícia, negligência e sabotagem

❖Incêndios, queda de raio e explosões

❖ Alagamentos

❖ Inundações

❖ Vendavais

❖ Desabamentos

❖ Roubo qualificado

❖ Danos elétricos

❖Danos indiretos (erros de execução e    
montagem)

Cobertura Básica de Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem



Riscos Excluídos do Seguro de  OCC e  IM

Obras Civis Instalação e Montagem

❖ Desgaste, corrosão, oxidação

❖ Erro de Projeto

❖ Danos diretos de defeito de   

material/execução

❖ Perdas emergentes

❖ Negligência flagrante e dolo

❖ Simples desaparecimento

❖ Paralisação da obra (aviso à Cia.)

❖ Guerras, tumultos e greves

❖ Reações nucleares e radiação

❖ Negligência à normas técnicas

❖ Equipamentos não incorporados à obra 

❖ Reparos, substituição e reposição

frequentes e/ou normais

❖ Idem

❖ Idem

❖ Danos diretos e indiretos defeito de 

material e fabricação

❖ Idem

❖ Idem

❖ Idem

❖ Idem

❖ Idem

❖ Idem

❖ Idem

❖ Idem

❖ Idem



Coberturas Adicionais

❖ Manutenção: 

Simples – Ampla - Garantia

❖ Equipamentos Móveis e 

Estacionários

❖ Extensão para obras Concluídas

❖ Riscos do Fabricante – IM

❖ Erro de Projeto – OCC

❖ Propriedades Circunvizinhas

❖ Afretamento de Aeronaves

❖ Tumultos

❖ Despesas Extraordinárias

❖ Desentulho Local

❖ RCG e RCG Cruzada



Manutenção : simples – ampla – garantia/ (RF)

Passíveis de contratação se, nos contratos de execução das obras e/ou instalações e/ou montagens seguradas, 
estiver previsto um período de manutenção.
Início da cobertura: após o término da obra civil e/ou instalação e montagem
Prazo: 6 ou 12 meses.
Amplia o prazo de vigência do seguro previsto na cobertura básica.
Períodos de manutenção:

• garantidos só riscos cobertos pela cobertura básica, exceto incêndio e explosão.

• excluídas garantias das coberturas adicionais quando contratadas.

Franquia:OCC (demais eventos) IM (testes)

❖Simples: danos materiais só no período de manutenção da obra

❖Ampla: simples, mais danos materiais originados na fase de 
execução da obra

❖ Garantia: ocorridos no período de execução da obra e 
decorrentes de erros de projeto, defeitos de fabricação e de 
material – danos indiretos – (IM) e c/ (RF)



Equipamentos Móveis

Equipamentos de apoio à obra - nunca incorporados aos bens segurados

Resguarda financeiramente construtor/ montador de danos/avarias que possam sofrer 
os equipamentos móveis e estacionários de sua propriedade ou sob sua 
responsabilidade, envolvidos na execução do projeto segurado. 



Obras Concluídas

Setores da obra prontos antes dos demais / utilizados como apoio temporário ao andamento 
das obras / não utilizados para a atividade a que se destinam.

➢edifícios industriais (provisoriamente almoxarifado e escritório)

➢pontes rolantes para transportar/montar outros equipamentos e subestações de energia 
elétrica da obra.



Riscos do Fabricante – IM

Exclusiva para instalação e montagem

Risco do fabricante = erro de projeto, defeito de fabricação ou defeito do material, 
tanto na fase de montagem como na de testes – danos indiretos

Item causador do acidente não tem cobertura - responsabilidade exclusiva do 
fabricante - danos indiretos. Cobertura obrigatória quando contratada a cobertura 
adicional de manutenção garantia



Erro de Projeto – OCC

Cobertura adicional - não se aplica às máquinas e aos equipamentos em 
montagem.

Aplicável quando houver erro de projeto = cálculo do projeto da construção não 
levou em consideração variáveis que ocasionaram o sinistro – danos indiretos.



Propriedades Circunvizinhas

Bens de propriedade do segurado, existentes no canteiro de obras  antes do 

início delas

➢ passíveis de cobertura contra os danos que possam sofrer em função da obra 

➢ cobertura utilizada normalmente para obras de reforma e ampliação.

• Devem estar dentro do canteiro de obra

• Não fazer parte da obra em execução

• Pertencer ao proprietário da obra

• Estarem prontas e em funcionamento 

• Não são cobertas pela Cobertura de RCG

• Não estão cobertas obras concluídas ou 

temporárias



Afretamento de Aeronaves

Complemento da Cobertura de Despesas Extraordinárias

➢Indeniza despesas adicionais de afretamento de aeronaves, decorrentes de sinistro coberto 
pela apólice e limitada ao espaço aéreo nacional.

➢ Fixado um limite de garantia - seguradora se responsabiliza pelo custo do transporte até esse 
valor.



Tumultos

Ação de pessoas, com características de aglomeração

➢perturba a ordem pública através da prática de atos predatórios

➢repressão não necessita das Forças Armadas.

▪ Tumultos: aglomeração de pessoas

▪ Greve: mais de 3 pessoas da mesma 
categoria ocupacional

▪ Lock-out: cessação da atividade por ato 
ou fato do empregador



Despesas Extraordinárias

• Cobre horas extraordinárias / afretamento de transporte (exceto aéreo) e contratação de 
mais mão-de-obra para conclusão dos trabalhos, consequentes de sinistro coberto.

•Atrasos no cronograma físico da obra com retardo no término do projeto acarretando ao 
construtor/montador o ônus de multas e outros encargos financeiros, não estarão garantidos 
por esta cobertura.



Desentulho Local

Retirada de entulhos - por conta do construtor ou montador

Cobertura para desentulho: cobre despesas com retirada do entulho até o valor limite 
estabelecido pelo segurado.

Na cobertura básica de RE está contido 1% da IS da obra

Para IS maior - contratação adicional desta cobertura



Cobertura de Responsabilidade Civil Geral

Danos Materiais e / ou Pessoais Causados a Terceiros



LEGISLAÇÃO

• Responsabilidade do Proprietário da Obra - fundamentada no direito da vizinhança. Art. 1299, 
1277 e 1280 CCB

• Responsabilidade Solidária Proprietário / Construtor

O Terceiro aciona o proprietário que tem direito de regresso sobre engenheiro construtor. A
responsabilidade civil do engenheiro impõe ao encarregado por determinada obra ou serviço,
a obrigação de reparar os danos ´patrimoniais ou pessoais ocorridos em face de sua ação ou
omissão Art. 186 CCB

• Responsabilidade do Construtor – quem causa danos ao construir é o empreiteiro. Art. 186 
CCB

• Seguro de RCG é obrigatório

Dec. Lei Nº 73, Art. 20,  de 21-11-66  

Dec. Lei 61687, Cap. V,  de 7-12-67

Dec. Lei 85266, de 20.10.80



Riscos excluídos da cobertura adicional de                   
Responsabilidade Civil Geral

❖ Danos apresentados no CCB - artigo 618 (5 anos solidez, materiais)

❖ Danos causados por veículos enquadrados nas normas do Contran 

❖ Lesões corporais fatais ou moléstias contraídas por trabalhador que execute 
serviços para o segurado

❖ Inobservância às normas da ABNT

❖ Métodos e materiais ainda não testados e aprovados

❖ Danos causados por embarcações

❖ Danos a própria obra, seus equipamentos, móveis e estacionários

❖ Danos causados pela produção e distribuição de energia elétrica

❖ Bens de terceiros em poder do segurado



Riscos excluídos da cobertura adicional de 
Responsabilidade Civil Geral

❖Responsabilidades assumidas pelo segurado que não sejam decorrentes de 
obrigações civis legais

❖Inadimplemento de obrigações decorrentes de contratos e convenções

❖Danos decorrentes de temperatura, vapores, gases, fumaça e vibrações

❖Danos decorrentes da circulação de veículos terrestres fora do canteiro de 
obras, bem como de risco aeronáutico

❖ Extravio, furto ou roubo

❖ Prejuízos causados ao segurado, seus familiares e sócios

❖ Fundações e serviços correlatos (poderá ser contratada cláusula adicional)



Cobertura adicional de responsabilidade civil 
geral cruzada

• Garante danos materiais e pessoais causados ao segurado, empreiteiros, 
subempreiteiros

• Todos considerados terceiros entre si

• Danos materiais limitados aos equipamentos de apoio à obra e 
envolvidos na execução do projeto

• Obrigatória a contratação da cobertura adicional da responsabilidade civil 
geral



Seguro de RCG Profissional de Empresas de Engenharia –
Projetos de Obras Civis e/ou Instalação e Montagem 

Industrial

Danos decorrentes de falhas cometidas: na elaboração de projeto / supervisão/ 
fiscalização / coordenação de obras civis e/ou instalações e montagens

Danos à própria obra consequentes de erro de projeto



Código de Defesa do Consumidor 

Lei Nº 8978 de 11.11.90

Consumidor: Pessoa física/jurídica - utiliza produto/serviço - destinatário final

Fornecedor: (Pessoa física/jurídica) desenvolve atividade de produção, montagem, criação, 
construção, formação, importação,exportação, distribuição, comercialização de produtos / 
prestação de serviços

Produto: Bem móvel / imóvel - material / imaterial

Produto Defeituoso: Não oferece segurança ao consumo.

Serviço Defeituoso: Não oferece segurança esperada, considerando:

• Modo de Fornecimento

• Resultados e os riscos esperados

• Época de Fornecimento

Qualidade dos Produtos/Serviços: Não podem acarretar riscos à saúde e segurança dos 
consumidores. O fornecedor deve prestar todas as informações quanto à periculosidade do 
produto/ serviço.



Vícios dos produtos/serviços

Fornecedor responde por produtos/serviços com vícios, salvo se:

• Não colocou o produto no mercado

• Colocou no mercado, mas o defeito inexiste

• A culpa é exclusiva do terceiro ou consumidor

Qualidade/ Garantia

Fornecedor não pode alegar ignorância sobre qualidade do produto/ serviço. A garantia independe de 
contrato por escrito. O consumidor pode exigir:

• Reexecução dos serviços sem custo adicional

• Restituição imediata da quantia paga, corrigida

• Abatimento do preço

Fornecedor = responsável pelos atos de seus prepostos 

Fornecedor deve entregar orçamento prévio com: valor da mão-de-obra / valor dos materiais / condições 
de pagamento / cronograma dos serviços



Regulação e Liquidação de Sinistros -
Noções

❖ Sinistro pode ser liquidado diretamente pela seguradora líder 

❖ Ressegurador pode avocar regulação e liquidação do sinistro para si

- razões técnicas / montante dos prejuízos / problemas com a cobertura

❖ Grandes sinistros: envolvem peritos do ressegurador e seguradora 

- levantamento de prejuízos / validação de coberturas / fixação da indenização



Nosso Papel no momento do sinistro:

❖ Defender interesses do segurado

❖ Atento a sua responsabilidade civil geral profissional

❖ Acompanhar processo de sinistro junto a seguradora

❖ Acompanhar visitas e reuniões do perito da seguradora com o segurado

❖ Orientar o segurado nas informações/fornecimento de documentos 

❖ Fazer valer o contrato de seguro (produto vendido=promessa de 
pagamento de sinistro

❖ Indenização justa = certeza de negócios e renovações de seguros



Segmento Pessoa Jurídica:
Seguros Patrimoniais Empresa, Auto Coletivo, Equipamentos, Responsabilidade Civil, Garantia
Financeira, Saúde Coletivo, Vida em Grupo e Produtos Financeiros
paulo@sbmseguros.com.br 

Segmento Pessoa Física:
Automóvel, Residência, Vida, Saúde e Previdência.
fernando@sbmseguros.com.br 

Renovações e Orçamentos (Apólice e Contrato)
cotacao@sbmseguros.com.br 

Atendimento de Sinistro 
sinistro@sbmseguros.com.br

SBM SEGUROS, 23 anos de expertise em todos os segmentos. Uma marca de experiência.

ENTRE EM CONTATO OU NOS VISITE 
E FALE COM NOSSOS CORRETORES

(11) 5585-0313

www.sbmseguros.com.br


