Seguro Solar
GUIA DO SEGURO SOLAR:
MANUAL DO INTEGRADOR

MAURO FILHO

VIDA
RISCO DE ENGENHARIA
RD EQUIPAMENTOS
GRANDES USINAS

1 A CADA 10 SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS INSTALADOS
NO BRASIL É PROTEGIDO
PELA ELÉTRON SEGUROS
Fonte: ABSOLAR/ANEEL, infográficos números 14 e 26. Válido para sistemas de micro e minigeração distribuída solar fotovoltaica conectados à rede.

De acordo com a ABSOLAR e a ANEEL, em 2020 o Brasil somou
214.966 novos Sistemas Fotovoltaicos. Destes, 24.655
contaram com um Seguro emitido pela Elétron.
Mauro Filho é sócio da Famacor Seguros, especialista em
Seguro Solar e fundador da Elétron, a primeira e única
corretora do Brasil especializada em soluções para o
segmento de energia solar.
Formado em Publicidade e Propaganda pela UFPR e em
Tecnologia em Artes Gráficas pela UTFPR, é Corretor de
Seguros devidamente habilitado pela SUSEP desde 2007. Em
2020 , fo i re s p o n s áve l p o r a s s e g u ra r m a i s d e R$
1.800.000.000,00 (um bilhão e 800 milhões de reais) em Kits
Geradores Fotovoltaicos.

CUIDE BEM DO SEU TIME
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SEGURO DE VIDA

SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS

O Seguro de Vida Solar desenvolvido pela Elétron cobre os
eventos de morte acidental e invalidez permanente por acidente
e conta ainda com assistência funeral. É um Seguro contratado
pelo CPF do titular, desta forma é válido para qualquer pessoa,
seja funcionário registrado, temporário ou prestador terceirizado.
Este Seguro é anual e irá cobrir acidentes no trabalho e também
fora como um atropelamento ou acidente de trânsito no trajeto
por exemplo.
Em alguns casos este Seguro é obrigatório sendo exigido pela
Convenção Coletiva de Trabalho, vale a pena consultar o seu
sindicato. Também é comum ser solicitado em contratos com
clientes de grande porte. Neste caso é importante adequadar as
coberturas para atender estes pré-requisitos.
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TRABALHE TRANQUILO
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SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

O Seguro de Risco de Engenharia é fundamental para você
trabalhar tranquilo. Este é o Seguro da obra em si, irá cobrir
danos ao kit gerador fotovoltaico como quedas, vendaval,
granizo, incêndio, roubo, furto qualificado entre outros
incluindo o período do
comissionamento. Além de proteger os equipamentos, no
modelo da Famacor, irá cobrir danos materiais e corporais a
terceiros em caso de um acidente durante a instalação, danos
à propriedade do cliente final e morte e invalidez permanente
por acidente de trabalho, desde que o Integrador seja
responsabilizado civilmente.
Importante: este Seguro é exclusivo para o período da
instalação. Terminou a obra, acabou a cobertura.
Uma dica: na contratação, sempre informe pelo menos uns 15
dias além da data prevista para o término da instalação. Isso
não altera o custo e você tem uma margem de segurança em
caso de atrasos e imprevistos.

O VALOR DA
COBERTURA DEVE
SER IGUAL AO VALOR
TOTAL DO PROJETO

SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA
EXEMPLOS DE SINISTROS:

Cobertura básica:
Cobre danos aos equipamentos (kit gerador fotovoltaico) durante o período da instalação no
"canteiro de obras". Estamos falando de danos de causa externa de forma geral como incêndio,
queda de raio, vendaval, granizo, roubo, furto qualificado, içamento etc. Importante a operação
de desembarque NÃO está amparada, uma vez que este ainda é um risco do transporte.
Erro de projeto:
Danos ao kit gerador causados por um acidente devido a um erro de projeto. Exemplo: durante a
obra o telhado cede e desaba em função de um erro no cálculo do reforço estrutural de uma
coluna. Neste caso todos os danos seriam cobertos exceto a "coluna". O erro em si não tem
cobertura.
Despesas de Salvamento e Contenção de Sinistros:
Despesas que podem ocorrer durante ou após um sinistro. Houve um incêndio na obra e foi
necessário alugar um barracão para salvaguardar o kit gerador fotovoltaico. O objetivo é
diminuir as perdas de um eventual sinistro ou até evitar um sinistro que está prestes a ocorrer.
Atenção: não é para cobrir melhorias ou corrigir falhas no empreendimento.
Despesas Extraordinárias:
Verba adicional para contratar mais funcionários ou pagar hora extra para compensar o atraso
na obra desde que seja em função de um sinistro indenizável. Exemplo, durante a instalação
houve um vendaval e muitos módulos foram danificados. Os módulos estariam amparados na
cobertura Básica e o força de trabalho adicional para cumprir o cronograma na cobertura de
Despesas Extraordinárias.
Despesas de Desentulho:
Despesas para remoção, armazenamento e descarte dos módulos danificados no vendaval do
exemplo acima.
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada:
Cobre danos materiais e corporais a terceiros. Exemplo: um funcionário ou prestador (desde que
com contrato formal) derruba uma furadeira na cabeça de uma pessoa ou sobre um carro.

SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA
EXEMPLOS DE SINISTROS:

Propriedades Circunvizinhas:
Cobre danos a propriedades do cliente final. Por exemplo, ao içar um lote de módulos acontece
um dano a fachada do prédio.
RC Danos Morais:
Se houver um acidente e o terceiro sobre danos corporais, provavelmente exista um processo por
Danos Morais.
RC Empregador:
Cobre morte acidental e invalidez por acidente durante a instalação do kit fv. É válido para
funcionários e prestadores desde que com contrato.
Lucros Cessantes:
Cobre despesas fixas de estabelecimentos comerciais terceiros afetados por um acidente
durante a instalação. Por exemplo, durante a instalação alguns módulos caem de danificam o
telhado e cozinha do imóvel ao lado da instalação onde funciona um restaurante. Os danos
físicos ao restaurante será atendido para cobertura de RC Geral e Cruzada e as despesas no
período em estiver fechado para a reforma na cobertura de Lucros Cessantes.
Transporte:
Cobre danos durante o transporte do Kit Gerador Fotovoltaico desde que o transporte seja
realizado com frota própria. Em caso de transporte terceirizado não há cobertura.

SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA
DÚVIDAS FREQUENTES:

O que cobre este seguro?
Na cobertura básica (Incêndio, Danos da Natureza, Roubo e/ou Furto qualificado e Içamento)
estarão amparados os equipamentos durante a instalação. Existem outras coberturas para
danos a terceiros, ao imóvel do cliente e até para funcionários e prestadores.
Para indenizações de danos a terceiros, é necessário que exista uma ação judicial?
Não. Estas indenizações podem ser conduzidas mediante acordo desde que com anuência da
seguradora.
O que cobre o Responsabilidade Civil Empregador?
Indenizações por morte e invalidez de contratados decorrentes de acidentes ocorridos no
exercício de suas funções.
A cobertura de Responsabilidade Civil Empregador substitui o seguro de vida dos
funcionários?
Não. A convenção coletiva de trabalho normalmente exige coberturas mais amplas e o seguro de
vida é responsabilidade do empregador (é muito frequente as instalações serem terceirizadas).
Vale como um complemento em caso de ação judicial.
Terceirizados também estão amparados?
Todos os contratados, sub contratados e terceirizados envolvidos diretamente na execução da
obra são automaticamente considerados segurados, desde que possuam vínculo formal com o
Integrador ou Distribuidor.
Qual é a vigência do seguro?
Será informada na contratação a data de início e término da instalação.
Atrasou minha instalação e tive um sinistro após a data de término informada. Terei
cobertura?
Não terá cobertura.

SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA
DÚVIDAS FREQUENTES:

O que são “testes e comissionamento”?
É a fase final da instalação onde o sistema é testado antes de ser entregue ao cliente final.
Tem cobertura para vendaval?
Sim. Danos ao kit gerador fotovoltaico decorrentes de eventos da natureza como vendaval,
tempestade, granizo e alagamento estão amparados na cobertura básica.
Qual valor devo contratar?
A cobertura da apólice deve corresponder a 100% do custo total do projeto
(materiais/equipamentos + mão de obra).
Existe depreciação neste seguro?
Não. A indenização é feita pelo valor de novo.
A cobertura de Responsabilidade Civil Geral cobre custas de defesa?
Sim.

USE O SEGURO PARA
FECHAR MAIS E
MELHORES NEGÓCIOS

MAURO FILHO

SEGURO DE
RISCOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS

SEGURO DE RD EQUIPAMENTOS

Dar desconto deve ser sempre o último recurso a ser utilizado em
uma negociação. É aquela opção para ser usada (com muita
moderação) para não perder o negócio. Isso porque é a
alternativa mais cara. Quando damos desconto estamos
literalmente tirando dinheiro da nossa carteira e colocando no
bolso do cliente.
Sabemos que o mercado de energia solar está em ebulição. A
demanda cresce a cada dia porém, no mesmo ritmo, cresce a
concorrência. Oferecer algo a mais para o cliente é uma opção
para fugir da briga pelo preço. Neste cenário entregar o sistema
fotovoltaico com um ano de seguro para o seu cliente pode ser a
diferença entre ganhar ou perder o negócio sem prejudicar sua
margem e a saúde financeira da sua empresa.
O Seguro de Riscos Diversos (RD) Equipamentos é o seguro para o
cliente final que cobre danos diversos ao Kit (placas/módulos,
inversores etc) após a finalização da instalação. Criamos um
modelo de negócio para facilitar a venda do projeto e ainda
rentabilizar a operação. O conceito principal é acelerar a tomada
de decisão do cliente uma vez que o Integrador estará
entregando o sistema com um ano de seguro além da garantia
dos equipamentos.

DAR DESCONTO
DEVE SER SEMPRE
O ÚLTIMO RECURSO
A SER UTILIZADO EM
UMA NEGOCIAÇÃO

MAS COMO FUNCIONA?
SEGURO DE
RISCOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS

O Integrador pode incluir de forma automática o custo do
seguro em todos os seus orçamentos. Isso não onera o
projeto uma vez que a taxa deste seguro é baixa e para os
Integradores parceiros é ainda mais reduzida. Partindo do
pressuposto (validado na prática) de que o cliente tomará a
decisão de forma mais rápida e tranquila sabendo que seu
investimento no Kit fotovoltaico estará amparado por um
seguro, o Integrador ganha muita força comercialmente.
Reforçando a ideia de oferecer mais benefícios como modo
de se diferenciar no mercado e fugir da guerra de preços, o
Integrador não precisará vender nada a mais uma vez que o
seguro já faz parte do seu projeto. Acaba sendo uma espécie
de brinde para o seu cliente.

INVESTIMENTO 100% GARANTIDO
É IGUAL A GARANTIA DOS
EQUIPAMENTOS SOMADO
A PROTEÇÃO DO SEGURO.

SEGURO DE
RISCOS DIVERSOS
EQUIPAMENTOS

COBERTURAS:
Válido para sistemas fotovoltaicos de solo e em altura, em área
urbana ou zona rural. Para ilustrar melhor a abrangência
seguem as coberturas amparadas pelo Seguro e os eventos
atendidos pela Garantia:

SEGURO DE RD EQUIPAMENTOS

CASE DE SUCESSO
Um integrador parceiro fechou um projeto para um complexo
de quadras de futebol por R$ 158.000,00. Este mesmo cliente
tinha uma proposta de um concorrente por R$ 138.000,00
(12,6% mais barato) mas optou pelo Integrador parceiro pelos
seus diferenciais incluindo o seguro.
Moral da história 1:
O seguro impactou em 0,7% no custo total do projeto e
alavancou a margem em 12,6%
Moral da história 2:
Se um cliente pedir desconto e você oferecer 0,7%
provavelmente ele se ofenda, ou seja, o seguro é um grande
diferencial e não onera o projeto.

O CUSTO DO
SEGURO EQUIVALE
DE 0,85% A 0,5%
DO TOTAL DO
PROJETO

SEGURANÇA EXTRA PARA
GRANDES INVESTIMENTOS
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SEGURO PARA
GRANDES USINAS

SEGURO PARA GRANDES USINAS FV
O Seguro para Grandes Usinas Fotovoltaicas surgiu da
necessidade de proteger outros componentes além do kit
gerador. Diferentemente do Seguro de RD Equipamentos (onde a
cobertura é restrita ao kit gerador), este Seguro irá cobrir tudo que
compõe a usina solar. Desta forma é possível estender a cobertura
para trackers, subestação, transformadores, sistemas de
automação etc.
Na prática, tudo que está do portão para dentro estará
amparado por este Seguro.

ALÉM DE TAXA
PROMOCIONAL, ESTE
SEGURO CONTA COM
UM MODELO DE
CONTRATAÇÃO
SIMPLIFICADO.

MAURO FILHO
FUNDADOR DA ELÉTRON

