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Q U I C K C L I C K     

Impacto do COVID-19 na perda de lucros: pode 
um seguro de exploração servir de remédio? 
 

O quadro atual, ditado pela necessidade de contenção do 

COVID-19, está a provocar uma paragem abrupta na economia 

mundial, tal abrandamento do ritmo comercial atirará os lucros 

previstos para um horizonte cada vez mais remoto, o que leva 

os nossos empresários a um certo desespero de causa. 

Os mais prevenidos podem, em momento anterior ao deflagrar 

da epidemia, ter tomado opções no sentido de mutualizar o 

risco de eventuais paragens de produção por causas 

externas ao seu negócio. Pensamos, deste modo, em 

eventuais seguros de perdas de exploração all risks, ou 

cláusulas de perdas por motivos de força maior. 

De facto, aquando da celebração de um seguro all risks, ou de 

força maior, a expectativa do empresário é o enquadramento 

de uma larga panóplia de eventuais enfermidades. 

No entanto, não abundam, entre nós, seguros all risks que 

cubram todos os riscos possíveis, na medida em que o 

extenso rol de exclusões limita o âmbito de coberturas. 

Além disso, tipicamente os seguros all risks estão 

vocacionados para as perdas resultantes de uma 

consequência material em bens seguros, por exemplo, uma 

avaria no frigorífico de um restaurante que implica a não 

abertura de portas por um dia. Na verdade, as seguradoras 

costumam ser avessas à lógica do “tudo ou nada”, ao que 

soma a falta de homogeneidade em eventos pandémicos, o 

que dificulta a tarefa da seguradora em calcular o equilíbrio 

entre risco e prémio e, consequentemente, a desencoraja a 

cobrir certas tipologias de sinistro. 

Com isto, não se quer dizer que a interrupção, ou mesmo 

redução, da atividade de uma empresa segurada não possa ter 

guarida na malha de coberturas de um dado seguro all risks 

vocacionado para perdas de atividade.  

A arquitetura típica de um seguro all risks recorre a uma 

cláusula de coberturas base mais ou menos aberta, donde se 

podem extrair uma série de sinistros abstratamente cobertos, 

estando frequentemente cobertos danos em objetos 

corpóreos, por exemplo, um incêndio que afete o imóvel e o 

recheio. Porém, a enumeração das exclusões contratuais é, 

frequentemente, mais exaustiva, ficando de fora deste 

seguro uma série de acontecimentos e bens, os quais 

devem ser muito bem ponderados, no momento da 

escolha do seguro. É, a este propósito, costume verificar-se 

a exclusão de sinistros que não afetem diretamente os bens 

seguros o que significa que uma interrupção, ou redução da 

atividade, que não cause danos materiais nos bens corpóreos 

seguros não estaria coberta.  Contudo, sendo a atividade em 

si objeto do contrato de seguro já se poderá considerar 

eventualmente enquadradas interrupções ou reduções de 

atividade em consequência de um eventual evento 

pandémico. 

É, também, frequente encontrar no nosso mercado de seguros, 

coberturas que acautelam eventuais perdas de lucros, todavia 

tal cobertura, pela incerteza que representa, nem sempre 

consta do cardápio de coberturas base. Sendo, ao invés, uma 

cobertura adicional que implicará uma negociação específica e 

o pagamento de um sobreprémio por parte do tomador. 

Esta cobertura de perdas de lucros, associada a uma 

eventual previsão de disrupção de atividade comercial é 

que pode ajudar um empresário que esteja a atravessar 

uma fase difícil. 

Em suma, o que se afigura fundamental para que a paragem 

de laboração de uma empresa possa estar coberta por um 

seguro all risks num contexto pandémico é a previsão do 

risco de interrupção ou redução de atividade por causa 

objetiva e não imputável ao segurado, sendo que as 

consequentes perdas de lucros devem estar previstas nessa 

mesma apólice, não só quanto a bens corpóreos, mas também 

quanto à atividade.  

Para o futuro, ficará tudo em aberto, sendo particularmente 

sensível o comportamento das companhias de seguros no dia 

de amanhã, pelo menos no que toca ao interesse em segurar 

acontecimentos que implicam um grau de incerteza que está 

para além dos modelos que até aqui se conheciam. 
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