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QUAL A IMPORTÂNCIA DOS SEGUROS PARA O RAMO 
DE ENGENHARIA?
Qualquer atividade econômica envolve diversos desafios e são grandes os riscos de atrasos e 
prejuízos. Quando falamos de construção, reforma ou ampliação, os transtornos e as perdas 
podem atingir a vida de muitas pessoas, além de cifras milionárias e danos irreparáveis.

Os Seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Obras são investimentos 
fundamentais para as empresas do segmento de construção, de qualquer tipo ou porte, 
pois garantem a continuidade do negócio, seja para reparar um dano material causado 
por um incêndio ou ressarcir gatos relativos a danos causados a terceiros.

Este produto atende de pequenas reformas e ampliações residenciais a grandes 
empreendimentos imobiliários e megaprojetos de infraestrutura. De acordo com Sidney 
Cezarino, diretor de Property, Riscos de Engenharia, Riscos Diversos e Energy da Tokio, “É 
uma das modalidades com leque de coberturas mais amplo, justamente em reconhecimento 
à diversidade de situações que podem ocorrer durante uma obra”. 
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CONHEÇA OS DIFERENCIAIS DA TOKIO PARA O RAMO 
DE ENGENHARIA
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Líder no mercado de Riscos de Engenharia: 2017 | 2018.

Autonomia e agilidade da decisão (100% local).

Emissão de apólice de forma rápida e sem burocracia.

Equipe de subscritores formada por engenheiros especializados.

Apólice única para Riscos de Engenharia e RC Obras.

Soluções específicas para todos, de pequenos projetos até grandes obras.

Visão inovadora aberta para criar novas soluções com foco no Cliente.

Consultoria de Gerenciamento de Riscos.

CONHEÇA AS SOLUÇÕES DA TOKIO PARA O RAMO DE 
ENGENHARIA

Riscos de Engenharia: 
ampara danos físicos decorrentes 

de acidentes de origem súbita e imprevista 
ocorridos em uma obra.

Responsabilidade Civil Obras (RC Obras): 
ampara danos materiais e corporais causados a 
terceiros em decorrência de acidentes ocorridos 

durante a execução da obra.

Os Seguros da Tokio atendem Pessoas Físicas e Jurídicas, sendo os principais contratantes construtores, 
incorporadores, consórcios e empresas do ramo de Engenharia em geral, e abrange as mais diversas 
modalidades do segmento, como:

Geração, transmissão e distribuição 
de energia: parques eólicos, fotovoltaicos, 
hidrelétricas e termoelétricas;

Infraestrutura: portos, aeroportos, rodovias, 
sistemas ferroviários e metroviários, 
saneamento básico, pontes e viadutos;

Produção de biocombustíveis: álcool, 
biodiesel e biogás;

Indústrias: Alimentícias – açúcar e conservas; 
Bens de consumo – eletroeletrônica, 
metalúrgica, automotiva e plásticos;

Indústria de base: papel e celulose; 
petroquímica (on shore); cimento 
e mineração a céu aberto;

Sistemas logísticos: armazéns em geral;

Empreendimentos residenciais verticais 
e horizontais, edifícios comerciais, 
condomínios, ginásios, estádios, escolas, 
hotéis, shoppings centers;

Ampliações e reformas em geral.



O Tokio Marine Riscos de Engenharia tem contratação automática de até R$ 600 milhões, 
a cobertura básica abrange danos da natureza, incêndio, explosão, testes/comissionamento, 
roubo entre outros danos físicos e estão disponíveis diversas coberturas adicionais, como:
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Responsabilidade Civil Geral e Cruzada (empreiteiros/subempreiteiros) do construtor.

Erro de projeto/riscos do fabricante com it-self.

Despesas extraordinárias.

Despesas de desentulho.

Propriedades circunvizinhas (outras propriedades existentes do Segurado).

Afretamento de aeronaves.

Manutenção simples e ampla.

Equipamentos móveis e estacionários.

Perda de lucro esperado (ALOP).

O Tokio Marine RC Obras é um seguro que pode ser contratado na mesma apólice do 
Riscos de Engenharia. Para facilitar o dia a dia, o Corretor tem autonomia para cotar e emitir 
os Seguros direto no Portal Nosso Corretor de forma fácil e rápida. Com apenas quatro 
informações (localização, escopo da obra, valor em risco e prazo) e sem necessidade de envio 
de documentos complementares, boleto e certificados são gerados automaticamente pelo 
sistema após a aprovação.

Conheça os critérios para o processo via Portal Nosso Corretor:
* Valor de risco: obras com limites de até R$ 50 milhões para o Riscos de Engenharia e de até 
R$ 3 milhões para o RC Obras.

* Tipo de obras: grupo I, que abrange reformas e ampliações em:

•

•

•

•

•

lojas em shopping center;

casas;

edifícios residenciais e comerciais;

escritórios;

consultórios.

Projetos com valor de risco maior ou de outros grupos devem ser cotados através do 
Sistema de Cotação Tokio (SCT) e precisam da documentação abaixo, sendo que informações 
complementares poderão ser solicitadas no decorrer do processo:

•

•

•

Localização dos riscos;

Objeto do Seguro / documentação 
básica das obras civis e / ou instalação 
e montagem;

Cronograma físico e financeiro;

Projeto básico de implantação / Descritivo da obra;

Contrato da Obra.
 

•

•



RISCOS
EM FOCO 2019 OUTUBRO

27ª edição

TOKIO MARINE ENERGIA SOLAR

Este novidade da Tokio Marine tem como objetivo proteger equipamentos de sistema solar 
fotovoltaico durante a instalação e por toda operação. É possível contratar, com facilidade, 
os Seguros de Riscos de Engenharia e de Riscos Diversos Equipamentos para pequenos 
projetos residenciais, comerciais e industriais.

O Tokio Marine Riscos de Engenharia protege os equipamentos de geração de energia solar 
durante a montagem, no canteiro de obras, e tem cobertura para incêndio, raio, explosão, 
roubo e furto qualificado, vendaval, granizo e qualquer dano de causa externa aos bens a 
serem instalados. A vigência da data é da contração até o final da instalação e é feita uma 
apólice única com averbação mensal, sem necessidade de emissões de apólices individuais 
para cada projeto.

E para proteger os equipamentos de geração de energia solar após a montagem, é disponibilizado 
o Seguro de RD Equipamentos, que tem como cobertura básica: incêndio de qualquer natureza 
(exceto de queimadas rurais e vegetação rasteira), raio, explosão, roubo e furto qualificado, 
vendaval, granizo, qualquer dano de causa externa aos bens instalados e danos elétricos.

TOKIO MARINE SOLUÇÕES INTEGRADAS 

Mais uma facilidade da Tokio, este Seguro protege usinas fotovoltaicas e eólicas do início do 
projeto ao término do primeiro ano de operação. Em uma única apólice podem ser contratados 
os Seguros de Riscos de Engenharia, RC e Obras e Riscos Operacionais, sem quebra de 
vigência entre as fases, o que proporciona maior segurança e tranquilidade durante a transição 
das etapas.

O Tokio Marine Soluções Integradas ampara danos materiais ocorridos nas obras decorrentes 
de acidentes de origem súbita e imprevista, além de danos a materiais e corporais a terceiros, 
e todo o primeiro ano de operação da usina.
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Treinamentos e palestras

Inspeção de campo via drone

Risk Assessment da operação

Avaliação técnica de projetos

Diagnóstico de segurança do trabalho – ergonomia

Acompanhamento de obra

TOKIO MARINE RISCOS DE ENGENHARIA 
E GERENCIAMENTO DE RISCOS
A Tokio Marine tem uma equipe especializada em Gerenciamento de Riscos
para atingir resultados que agreguem valor ao Cliente, tais como:

CONHEÇA ALGUNS DOS SERVIÇOS DISPONÍVEIS:

Corretor, a proteção
para seus Clientes
irem mais longe
depende de você.

E TEM MAIS EXCLUSIVIDADES
DO GERENCIAMENTO
DE RISCOS:

•

•

•

•

•

•



Este seguro é garantido pela Tokio Marine Seguradora S/A – CNPJ 33.164.021/0001-00 – Código SUSEP 06190. RE – Processo 
SUSEP 15414.900306/2017-20. RC Plano Secundário de Seguro de Responsabilidade Civil Complementar – Processo SUSEP 
15414.900543/2014-48. Alop – Cobertura Adicional de Perda de Lucros Cessantes – Processo SUSEP 15414.900993/2014-31. O 
registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. Consulte 
as Condições Gerais do produto ou serviço disponíveis em www.tokiomarine.com.br


