
COVID-19: Administrando paralisações 
de obras em apólices de seguro de Riscos 
de Engenharia

A COVID-19 continua a se disseminar globalmente, 
representando riscos sem precedentes para pessoas, 
empresas e economias. As organizações devem se preparar 
para responder e para se recuperar do impacto ao seu 
pessoal, operações e negócio pois qualquer atraso poderá 
trazer consequências significativas depois.

Muitos canteiros de obras do projeto 
poderão ser fechados por intervenção 
do governo, ou o seu funcionamento 
será retardado na medida em que as 
cadeias de abastecimento globais 

sofrerem o impacto do COVID-19.

As apólices de seguro contêm exclusões 
relacionadas à paralisação parcial ou 
total das obras, ou, se cobrem 
automaticamente paralisações, 
geralmente impõem ao segurado 
obrigações específicas de comunicação 
ou de gestão de risco.

Quaisquer que sejam os detalhes 
específicos das apólices, os segurados 
devem cumprir com o seu dever de 
notificarem as seguradoras sobre 
qualquer mudança relevante no risco. 
Muitas seguradoras argumentariam que 
um canteiro de obras fechado apresenta 
um risco diferente daquele em um 
canteiro de obras em funcionamento – 
em particular com respeito a riscos como 
incêndio ou roubo.

Quando o projeto envolve a reforma de 
uma propriedade existente, 
o seguro patrimonial também pode ter 
condicionantes quanto às mudanças no 
perfil de risco, exigindo uma atenção 
especial as cláusulas da apólice.

Além dos requisitos definidos de 
comunicação, as cláusulas de suspensão 
das obras normalmente incluem a 
necessidade de assegurar que:

• O local da obra seja inspecionado
regularmente.

• Estejam instaladas as proteções 

adequadas.

•  Medidas razoavelmente praticáveis 
sejam tomadas para salvaguardar a 
propriedade segurada de perdas e danos 
físicos e/ou responsabilidades com 
terceiros relacionados.

Não obstante a firmeza da obrigação 
contida da apólice, é prudente o 
segurado informar às suas seguradoras 
sobre o fechamento de um canteiro de 
obras ou a mudança nas práticas de 
trabalho previstas, tão logo tome ciência 
disso. A capacidade do segurado em 
demonstrar que levou seriamente em 
consideração as medidas de proteção 
adequadas, pode ser muito importante – 
em especial no caso de um sinistro.
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Protegendo um canteiro de obras durante a 
paralisação do trabalho  
Apesar das ações específicas que deverão ser consideradas em cada 
canteiro de obras, algumas medidas são importantes:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Analisar a apólice de seguro quanto a cláusulas 
específicas relacionadas à paralisação das obras 
(parcial ou total) e quanto a cláusulas relacionadas a 
obrigações de notificação com respeito a mudanças 
no risco.

Informar aos gestores da obra se o texto da apólice 
inclui cláusulas restritivas, além de requisitos para 
salvaguardar a propriedade. Obtenha a confirmação 
dos gestores da obra de que esses condicionantes 

estão sendo observados.

Caso o texto da apólice inclua linguajar excludente, 
preparar um pedido formal para a sua seguradora, 
incluindo as medidas propostas de controle de risco. 
Isso permitirá que o seu corretor negocie a cobertura 
em seu nome.

Informar e atualizar regularmente o seu corretor e as 
seguradoras, pois pequenas mudanças nas atividades 
do canteiro de obras podem alterar de modo 
considerável o seu perfil de risco.

Caso a apólice tenha sido contratada por outra 
empresa (seja o proprietário da obra ou um 
contratado) incluindo você como cossegurado ou 
segurado adicional, garanta que eles sejam 
informados das mudanças.

A cobertura de Perda de Lucro Esperado (ALOP – 
Advanced Loss Of Profits) ou Atraso na Entrada em 
Operação (DSU – Delay in Start Up), se contratada, 
normalmente, estará limitada a eventos decorrentes de 
perdas ou danos físicos segurados. Fale com o seu 
corretor para entender se esta cobertura está 
disponível em sua apólice.

Não obstante qualquer ausência potencial de cobertura 
para o impacto da COVID-19, as empresas devem tentar 
manter um registro claro do andamento da construção 
até, e inclusive, o momento do fechamento do canteiro de 
obras. Caso ocorra um evento segurado após o 
fechamento do canteiro de obras – incluindo perdas ou 
danos físicos por riscos da natureza – a regulação de 
sinistros será bem mais fácil se você puder demonstrar o 
andamento real do projeto no momento da paralisação da 

obra.

Embora muitas empresas tenham sistemas robustos 
instalados, abaixo listamos algumas dicas práticas para um 
canteiro de obras que precise ser fechado.



Segurança e proteção do 
canteiro de obras

PROTEÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:

• 

•

•

•

•

•

• 

Entre em contato com a sua equipe da Marsh caso 
tenha quaisquer dúvidas referentes à cobertura 
disponível sob a sua apólice, ou caso precise tomar 
alguma medida de precaução no caso de fechamento 
efetivo ou proposto do canteiro de obras.

Assegurar que os tapumes do canteiro de obras estejam 
protegidos e, caso a paralisação se prolongue muito, implantar um 
sistema de monitoramento pelo menos semanal para garantir que 
ele permaneça seguro e que não há problemas de danos de 
incêndio/segurança/água.

•  Considerar proteção CCTV.

SEGURANÇA:

Garantir que quaisquer escavações abertas no canteiro de obras 
tenha pelo menos proteção das bordas para impedir quaisquer 
quedas na escavação, caso as pessoas consigam ter acesso ao local.

 De modo ideal, considerar a possibilidade de cobrir ou preencher 
a escavação caso o fechamento seja por um período prolongado.

Garantir a continuidade das inspeções obrigatórias e/ou regulares 
dos andaimes, em particular depois de um mau tempo.

DANOS POR ÁGUA:
• Desligar a água da rede no ponto de ingresso no canteiro de obras,

quando possível.

• Drenar quaisquer sistemas de água, quando possível.

Considerar estruturas e componentes críticos à prova de intempéries. 

O quanto eles são resistentes a intempéries? Alguma coisa pode ser 

danificada se houver entrada de água?

SISTEMAS ELÉTRICOS:

Isolar quaisquer sistemas elétricos quando possível ou 
pertinente, embora mantendo a conectividade com sistemas 
de segurança e proteção contra incêndio.

ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS: 

Assegurar que quaisquer materiais perecíveis ou suscetíveis a 
intempéries, ou inflamáveis, sejam armazenados em um setor à prova 
d’água do prédio ou em contêineres. Remover quaisquer materiais de 
alto valor (por exemplo, cabos e equipamentos de TI) do canteiro de 
obras, quando viável.

Remover todas as chaves e bloquear maquinários e 
equipamentos pesados.

Durante a paralisação, os canteiros de obras podem ser alvo 
de incêndio doloso. Seguir as boas práticas, como mover as 
caçambas para longe do perímetro do canteiro de obras e das 
edificações, pode ajudar a reduzir os riscos.  Remover o lixo e 
materiais residuais antes da paralisação também pode ajudar.
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