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PREVENÇÃO  
E COMBATE  
A INCÊNDIOS
Conheça algumas medidas 
que sua empresa pode adotar 
para diminuir esse risco.

Não coloque em risco o futuro da sua empresa.
Além dos prejuízos financeiros, acidentes como este podem paralisar totalmente seu negócio. Por isso, contratar um seguro é 
uma precaução muito importante.

Nesta cartilha, você encontra informações sobre como diminuir a probabilidade de um incêndio acontecer e conheça as 
diversas coberturas que a Porto Seguro Empresa oferece.

Fique atento aos riscos de incêndio! 
Se no supermercado do senhor João for necessário 
fazer uma extensão na fiação elétrica e esquecerem 
de isolar algum fio da instalação, existe um grande 
risco de acontecer um curto-circuito e faíscas 
atingirem as mercadorias que ficam próximas, 
causando um incêndio.

Alguns exemplos mais comuns que 
podem causar incêndio:
• Fiação elétrica exposta,  
com pontos de remendo. 

• Uso de benjamim. 

• Sobrecarga na rede elétrica.

• Instalações elétricas     
  defeituosas.

• Fiação ou disjuntores  
   mal dimensionados.

• Superaquecimento 
  de equipamentos.

• Equipamentos instalados fora  
  da especificação técnica.

• Descuido com chamas ou  
  centelhas: cigarros, velas, 
  equipamentos de solda, 
  lâmpadas ou fiação 
  soltando faísca.

• Atrito por falta de 
  lubrificação em rolamentos   
 
  

e esteiras.

• Estoque de materiais em   
   contato com pontos de  
   calor, como lâmpadas ou  
   fiação elétrica exposta.

• Armazenamento  
  inadequado de   
  mercadorias.

Uma das decisões mais importantes que você 
pode tomar para sua empresa é garantir que 
ela sempre vai estar pronta para o inesperado, 
como um incêndio, por exemplo.



Extintores:
No primeiro indício de fogo a utilização imediata 
do extintor  protege a empresa de um incêndio 
de grande proporção. Existem diferentes causas 
que necessitam de diferentes tipos, como 
extintores de água, espuma, dióxido de carbono, 
pó químico e outros.

Detector de Fumaça 
Identifica a presença de fumaça no ambiente 
e aciona o sistema de alarme. 

Alarme de Incêndio 
Sinalizador de situações emergenciais 
utilizado para que as pessoas possam ser 
retiradas do local de risco.

Porta corta Fogo 
Evita a propagação do fogo para outro setor. 

Saídas e Iluminação de Emergência 
Ideais para indicar locais ou trajetos que 
ajudem a evitar o fogo e, assim, proteger a vida.

Compartimentação de Depósitos 
É uma caraterística de construção com 
isolamento entre os setores, evitando que o 
fogo, o calor e a fumaça passem de um lugar 
para outro.

Revisões, principalmente da rede elétrica 
Manutenção preventiva das principais 
estruturas que possam gerar incêndio.

Brigada de Incêndio 
Equipe formada por funcionários da própria 
empresa, treinados para apoio no combate ao 
incêndio, na segurança e orientação das pessoas 
durante a saída do local. É fundamental que toda 
empresa possua, independentemente do porte, 
pois não adianta ter equipamentos de proteção 
sem pessoas que saibam manuseá-los em uma 
situação emergencial. 

Sprinklers 

Dispositivo automático sensível ao fogo que, 
quando acionado, apaga o foco de incêndio de 
forma rápida.

Hidrante 
Essencial para combater grandes incêndios, 
pois possibilita a redução do foco do incêndio 
impedindo que se espalhe para outros setores da 
empresa.

Como proteger a sua empresa?
Conheça abaixo as principais medidas utilizadas no Brasil para combate a incêndios:

Cuidados necessários com os sistemas preventivos.
•  Protecionais com quantidade compatível  

à metragem correta e que atendam a todas 
as áreas;

•  Instalação visual e de fácil acesso;

•  Se atentar para validade dos 
equipamentos;

•  Conhecer os equipamentos preventivos e 
se estão de acordo com a necessidade da 
sua empresa;

•  Garantir treinamento para seus 
colaboradores em casos de pequenos 
focos de incêndio;

•  É possível também contratar empresa 
especializada para orientar a respeito 
das medidas que podem ser adotadas;

•  Sinalização devidamente instalada;

•  Manutenção em dia na prevenção  
de danos;

•  Extintores sempre recarregados;

•  Ambiente limpo e organizado;

•  Realização de manutenção periódica nas 
instalações elétricas;

•  Produtos inflamáveis devidamente 
armazenados longe de fontes  
de calor;

•  Medidas redobradas fora do horário de 
funcionamento e nos fins de semana;

•  Desligar equipamentos da tomada 
quando não estiverem em uso, para evitar 
superaquecimento ou sobrecargas;

• Não utilize plugs T (benjamins),  
   substitua-os por filtros de linha.



Todo mundo ganha, 
quando ninguém perde 
a calma.
Um prédio comercial no centro  
da cidade pegou fogo, mas as 
chamas logo foram controladas.  
Além de todas as pessoas terem 
sido retiradas a tempo e em 
segurança, a brigada de incêndio, 
formada por pessoas treinadas, 
soube conduzir a situação com 
calma e profissionalismo.

Porto Seguro Empresa

O seguro empresarial garante proteção na medida certa seja qual for o 
tamanho da sua empresa. São várias opções de cobertura que podem ser 
contratadas de acordo com as suas necessidades. Além de garantir sua 
tranquilidade financeira em caso de imprevistos, sua empresa ainda conta com 
serviços de assistência, como encanador, eletricista, desentupimento, chaveiro, 
entre outros. 

Boas práticas nos cuidados com a instalação elétrica da sua empresa:
•  Quadro elétrico dimensionado e fiação embutida.

•  Equipamentos elétricos revisados.

• Recomendamos lâmpadas de LED e luminárias 
com proteção de queda.

• Não deixe aparelhos eletrônicos em stand by. A 
prática de desligá-los economiza 12% do consumo 
em energia elétrica.

É muito importante contratar um profissional habilitado 
para a revisão periódica das instalações elétricas.

Providencie a revisão sempre que você mudar a empresa 
para um novo local ou instalar novo maquinário. Dessa forma, 
diminui o risco de sobrecarga nos aparelhos ou na fiação 
elétrica e consequentemente a probabilidade de incêndio.



Confira as outras coberturas 
disponíveis e deixe sua empresa 
ainda mais segura.

Lucros cessantes
Garante a perda do lucro líquido e o pagamento 
das despesas fixas, caso a empresa precise 
ser paralisada por causa de incêndio e 
opcionalmente danos elétricos, tumultos ou 
vendaval, durante o período de paralisação.

Principais coberturas
O incêndio aconteceu. E agora? Conheça as coberturas que podem 

amparar sua empresa na retomada das atividades. 

Despesas fixas
Garante o pagamento de contas fixas,  
como água, luz, impostos, salários,  
entre outros, caso a empresa tenha  
que ser paralisada por causa de incêndio, 
danos elétricos, tumultos ou vendaval.

Perda ou pagamento de aluguel do imóvel
Garante o pagamento do valor do aluguel 
e das parcelas de IPTU de um novo local 
provisório durante o período de reparo, caso 
a empresa não possa realizar suas atividades 
no local em que está, devido a danos 
causados por incêndio.

Recomposição de registros e documentos
Garante o reembolso das despesas com  
a recomposição de documentos destruídos 
acidentalmente dentro da empresa, inclusive 
custos com cartório, serviços de digitação  
e reimpressão.

Responsabilidade Civil
Garante o reembolso das despesas 
com danos causados a terceiros no 
estabelecimento segurado.

Danos Elétricos
Garante danos a aparelhos e instalações 
elétricas por curto-circuito, variação  
de energia ou queda de raio.

Outras coberturas fundamentais para 
proteger seu negócio

Subtração de Bens e Mercadorias
Em caso de assalto à mão armada ou 
arrombamento da empresa segurada,  
cobre mercadorias, máquinas, equipamentos 
e a destruição causada ao imóvel.

Responsabilidade Civil Empregador
Cobre os danos materiais ou corporais 
sofridos pelos funcionários, dentro  
ou fora da empresa, desde que estejam 
em serviço. Abrange inclusive as despesas 
médico-hospitalares, odontológicas  
e funerárias desses funcionários.

Subtração de Valores
Cobre os valores monetários da empresa 
segurada em caso de assalto à mão armada 
ou arrombamento do local.

São mais de 30 coberturas.
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Para saber mais, acesse o site da Porto Seguro e confira nossas condições gerais: 
portoseguro.com.br/seguro-empresa

Prevenção e cuidados são importantes. Mas estar seguro também é fundamental para 
encarar qualquer imprevisto. Fale com um de nossos Corretores e saiba como garantir 
mais tranquilidade e proteção para o seu negócio.

 
portoseguro.com.br/seguro-empresa

Porto Seguro
Empresa

Em caso de sinistro de incêndio, conte com diversos serviços:

Consulte seu Corretor
Ele é o profissional mais preparado e qualificado para orientar e dar apoio na hora de 
contratar o melhor produto para proteger o seu patrimônio.

Cobertura Provisória de Portas, Janelas, 
Divisórias e Vitrines

Cobertura Provisória de Telhados

Limpeza do Local

Vigia

Retirada de Entulhos


