
Gestão de Sinistros 
em Obras de 
Engenharia



Exposições / Perigos / Riscos

Origem dos Acidentes

 Falhas em procedimentos executivos

 Desconformidades de materiais

 Deficiências de máquinas em operação

 Erros de projeto e de análises técnicas: Concepção, Dimensionamento e

Especificações

 Gestão da segurança e do meio ambiente



Exposições / Perigos / Riscos

Origem dos Acidentes

 Incertezas ou imprevistos geotécnicos;

 Gestão de insumos e/ou combustíveis;

 Perigos da Natureza: Tempestades, Tornados, Alagamentos, Terremotos,

Descargas, elétricas da atmosfera



Exposições / Perigos / Riscos

Acidentes

 Colapsos, deslizamentos, recalques, recalques diferenciais, deformações excessivas

Incêndios, explosões, derrames de materiais combustíveis e/ou tóxicos;

 Queda de cargas, componentes e equipamentos no içamento com gruas, guindastes

ou caminhões munck, especialmente de cargas pesadas e em grandes alturas;

 Outros danos causados por máquinas em operação, como jumbos, perfuratrizes,

tratores, compressores, retroescavadoras, motoniveladoras, rolos, máquinas

tuneladoras, batedores de estacas etc.



Exposições / Perigos / Riscos

Consequências:

 Prejuízos materiais ao projeto;

 Prejuízos materiais às empreiteiras e empresas prestadoras de serviços;

 Atrasos no cronograma decorrentes diretamente do acidente e de suas contingências

e reparos;

 Perda de produtividade, embargos e atrasos ao cronograma decorrentes de

acidentes ocupacionais;

 Perdas financeiras por atrasos da entrada em operação comercial, por multas

específicas, entre outras;



Colapsos



Colapsos



Colapsos



Colapsos



Apólices

• CAR - Contractors’ All Risks: Cobertura de danos às obras civis e à estrutura do canteiro decorrentes

de acidentes durante a construção;

• EAR - Erection All Risks: Cobertura de danos às obras civis, à estrutura do canteiro e às máquinas e

equipamentos que compõem o empreendimento decorrentes de acidentes durante a construção,

instalação, montagem, testes e comissionamentos;

• Responsabilidade Civil Obras / Cruzada: Cobertura de acidentes com danos aos operários que

atuam no empreendimento; esta cobertura pode ser contratada, seguindo as limitações pertinentes

ao clausulado, de forma combinada com a apólice de Riscos de Engenharia (CAR ou EAR), a partir

das definições dos limites de indenização da RC Cruzada;

• Responsabilidade Civil Geral: Cobertura de danos involuntários do empreendimento causados a

propriedades vizinhas e usuários, ou seja, danos materiais e corporais causados a terceiros



• Composição das Equipes e Profissionais

• Cultura Corporativa

• Gerenciamento Geral

• Sistema de Gestão Integrada

• Procedimentos Executivos Formais

• Gerenciamento de Riscos

• Análise de Riscos e Perigos

• Matriz de Riscos

• Plano de Contingências

• Educação e Treinamento das Diversas Equipes

Gestão de Risco



• Considerações de Projeto

• Atuação da Engenharia de Projetos e de Produção

• Composição das Projetistas

• Adoção de Revisão de Projetos

• Contrato do Empreendimento

• Cronograma e Plano de Operação Comercial Orçamentos

• Softwares Específicos em Planejamento: Primavera, IRIS Intelligence e Acuity RM

• Matriz de Riscos

• Plano de Contingências

• Planejamento com foco na Gestão de Riscos

• Treinamentos e Avaliações Constantes

Gestão de Riscos
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Mediação

Processo não adversarial, confidencial e voluntário, no qual um
terceiro neutro/isento (mediador) facilita a negociação entre duas
ou mais partes e as auxilia na identificação de interesses comuns,
complementares e divergentes, mantendo-as autoras das
soluções construídas com base no consenso e visando o futuro.



Mediação

A Mediação é um processo de assistência ao processo decisório
conjunto de 2 ou mais partes.

Todo processo decisório deve levar em consideração as margens
legais da questão controversa, mas também os demais fatores da
equação decisória.

É uma metodologia multidisciplinar, baseada, sobretudo, na
comunicação.



Requisitos da Mediação

 Partes capazes – poder de decisão

 Objeto negociável (direitos disponíveis)

 Desejo de negociar (ânimo para compor)

 Não envolver questões que dependam  de produção de 

provas
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