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RESUMO 
 

O presente trabalho apresenta os principais aspectos técnicos relacionados ao 
estudo e análise do contrato de salvamento LOF com a cláusula SCOPIC 
incorporada. O objetivo deste trabalho é fazer a análise do conceito de salvamento 
de embarcações no Transporte Marítimo, através de um contrato de salvamento 
Lloyd’s Open Form (LOF) com a cláusula SCOPIC (Special Conpensation P&I 
Clause) incorporada ao contrato. Uma vez que há um acidente que envolva um 
salvamento no mar, há todo um processo a ser seguido, o que envolve a retirada de 
declarações, a avaliação dos perigos, quer para nomear peritos, escolhendo 
testemunhas, cálculo dos valores do salvado, prêmio de salvamento, os valores do 
SCOPIC, desembolsos imediatos, a escolha do SCR (Shipowner Casualty 
Representative), nomeação dos advogados que representam os salvadores, 
seguradores de casco e máquinas, P&I e de carga, assim como, a utilização dos 
conceitos da Convenção Internacional de Salvamento no Mar (CISM 1989), em 
especial os Artigos 13 e 14. A opção metodológica adotada consistiu numa pesquisa 
qualitativa por instrumento de questionário eletrônico e levantamento exploratório. 
Como resultado da aplicação, foi possível verificar que os envolvidos em uma 
aventura marítima consideram o contrato de salvamento LOF, com a cláusula 
SCOPIC incorporada, importantíssimo para a atividade comercial de transporte 
marítimo. Dessa forma o trabalho contribui cientificamente para análises futuras dos 
valores envolvidos em um prêmio de salvamento, o problema da terceirização dos 
serviços de salvamento, o dilema do crescente gigantismo dos navios mercantes e 
suas cargas e uma possível avaliação equivocada das condições do navio na 
ocasião do salvamento. 
 
Palavras chave: Lloyds Open Form (LOF); Convenção Internacional de Salvamento; 
Clube de P&I;shipping. 



ABSTRACT 
 

This work highlights the main technical aspects related to the study and analysis of 
the LOF salvage contract with the SCOPIC clause. The objective of this work is to 
analyze the concept of salvage vessels in maritime transport through a salvage 
agreement Lloyd's Open Form (LOF) with SCOPIC clause (Special Conpensation 
P&I Clause) incorporated into the contract. Since there is an accident involving one 
salvage at sea, there is a whole process to be followed, which involves  statements, 
the hazards assessment, in order to appoint the surveyors and experts, choosing 
witnesses, calculation of the saved values, salvage award, SCOPIC of values, out of 
pockets, the choice of SCR (Shipowner Casualty Representatives), appointment of 
lawyers representing the salvors, H&M insurers (Hull and machinery), P&I Clubs and 
cargo, as well as the use of the International Convention’s Salvage at Sea (CISM 
1989), in highlight the  Articles 13 and 14. The method adopted. The methodological 
option adopted consisted of a search for "survey" and exploratory survey. As a result 
of the application, it found that those involved in a maritime adventure consider the 
LOF salvage contract with SCOPIC clause incorporated important to the shipping 
industry. This work contributes scientifically to further analyzes of the amounts 
involved in a salvage award, the problem of outsourcing of the salvage services, the 
dilemma of growing gigantism of merchant ships and their 
 
Keywords: LOF Lloyds Open Form; International Salvage Convention 1989;de P&I 
Clubs; shipping. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Salvamento é um antigo conceito na prática e na lei marítima. Ao mesmo 

tempo em que possa ter conceitos dos tempos de Roma antiga, o direito 

internacional moderno de salvamento é em grande parte baseado na lei e 

convenções, e fortemente influenciada por decisões do almirantado inglês, 

desenvolvidas ao longo dos últimos séculos. O Salvamento pode ser realizado sob 

os termos de um contrato. Termos contratuais podem ser acordados antes do início 

dos serviços de salvamento, durante o curso de tais serviços, ou mesmo após os 

serviços terem sido concluídos. Uma das vantagens de ter uma forma acordada de 

contrato é que em caso de emergência não é necessário se perder tempo em 

concordar com os termos em que os serviços de salvamento são fornecidos. Se o 

contrato não tiver sido celebrado, um pedido de resgate para a economia dos bens 

pode ser exercida nos termos da legislação marítima habitual. 

De acordo com Evan Calder Williams (2015). Salvage. Journal Of American 

Studies, 49, pp 845-859. Doi:10.1017/S0021875815001735. Uma história de 

salvamento, tanto como atividade especial e como conceito, é possível inferir que se 

tornou uma das estruturas fundamentais da atividade marítima. No entanto, o 

sentido contemporâneo da palavra, que designa a recuperação ou busca de valor no 

que já foi destruído, é recente e representa uma transformação significativa da 

noção de salvamento em direito marítimo e de seguros.  

Operações de salvamento marítimo são realizadas em todos os mares do 

mundo. Existem vários tribunais e sistemas de arbitragem disponíveis para 

determinar o valor de um prêmio de salvamento. Por exemplo: Japão, Rússia, China 

e Turquia têm os seus próprios contratos-padrão de salvamento que são às vezes 

utilizados. Mas a forma padrão mais amplamente usada de contrato salvamento é 

formulário LOF, universalmente conhecido como Lloyds Open Form (LOF), que 

incorpora o princípio de “sem sucesso não há remuneração” (“No Cure-No pay"). 

O formulário de Lloyd tem sido usado por mais de cem anos. O primeiro 

texto moderno deste contrato foi aprovado em 1892 pelo Comitê de Lloyds. Após as 

revisões que foram aprovadas em 1908 foi acordado o nome pelo qual é conhecido 

hoje. Desde então, várias revisões posteriores ocorreram ao longo dos anos. Houve 

11 revisões, culminando com a revisão atualizada que é o LOF 2011. 
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A finalidade do primeiro LOF em 1908, como é agora, era assegurar que o 

salvador recebeu valores adequados, prêmios proporcionais de acordo com os 

serviços prestados, independentemente do local onde a operação de salvamento 

teve lugar. Antes de 1980, a remuneração dos salvadores sob a égide do contrato 

LOF era determinada estritamente no princípio de “sem sucesso não há 

remuneração” "No Cure No Pay". No entanto, com os avanços tecnológicos da 

indústria do transporte marítimo e o aumento dos acidentes com poluição marinha, 

as atenções se voltaram para a remuneração dos salvadores em acidentes com 

poluição. Um salvador poderia envidar grandes esforços para proteger o meio 

ambiente, na prevenção da poluição, mas poderia muito bem não ter sua devida 

recompensa, se ele não obtiver êxito no salvamento do navio ou da carga. Temia-se 

que salvadores teriam pouco incentivo para tentar evitar ou minimizar a poluição, se 

as perspectivas de salvamento do navio fossem remotas e, assim, não auferir o 

prêmio de salvamento. 

Em um esforço para suprir essa dificuldade, foi criado uma nova forma de 

contrato de salvamento, o LOF 1980. Este continha um distanciamento do princípio 

de “sem sucesso não há remuneração”, "No Cure No Pay", sob a forma de 

disposição de continuidade das operações de salvamento. O LOF 1980 foi à 

mudança mais significativa no desenvolvimento histórico do LOF e serviu como um 

exemplo de como ele mudou diante da legislação existente. 

Durante a década de 1980 não só a comunidade de salvamento, mas as 

comunidades internacionais em geral, tornaram-se cada vez mais preocupadas com 

a proteção do meio ambiente, no que diz respeito à poluição por petróleo e de outras 

formas nocivas. Isto resultou na articulação da Convenção de salvamento de 1989. 

De particular importância é o artigo 14 da Convenção, que prevê o pagamento de 

"compensação especial" para os salvadores, no caso de o meio ambiente estar 

ameaçado pela poluição. Mas convenção não entrou em vigor imediatamente 

porque exigia ratificação por um número mínimo de Estados contratantes. Não 

obstante, vários dos seus termos foram incorporados em uma nova versão da LOF, 

nomeado LOF 1990. Este foi mais um afastamento do princípio "No Cure No Pay", 

“sem sucesso não haveria remuneração”, na seqüência da nova lei da convenção. A 

chave para o novo contrato era para substituir a segurança pela continuidade da 

operação, pelo regime de "compensação especial" para operações de 
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salvamento,quando um navio que, por si só ou a sua carga, representavam uma 

ameaça de danos ao meio ambiente. 

Neste aspecto o artigo 14 da Convenção de Salvamento de 1989 

demonstrou ser um pouco pesado na sua praticidade. Esta experiência tem sido 

amplamente manifestada em casos do LOF. Os problemas estão nas próprias 

disposições. Por exemplo, não está claro o que exatamente se entende por 

expressões como "ameaça", "danos substanciais" e "águas costeiras" na convenção. 

Outros problemas incluem a dificuldade de avaliar o montante da compensação 

especial; a discussão sobre o que se entende por "preço justo" e a dimensão desse 

aumento nos termos do artigo 14.2, que pode atingir até 100% das despesas 

efetuadas pelo salvador. Isso resultou não só na perda de tempo excessivo para o 

acordo, altos valores para arbitramento, necessitando a nomeação de numerosos 

especialistas, mas também, em alguma confusão a respeito de quando a situação se 

move a partir do limite de competência dos seguradores de casco e máquinas, nos 

termos do artigo 13,e as dos Clubes P&I nos termos do artigo 14. Como nós 

sabemos, quando o salvamento era puramente na base de "no Cure no Pay" e não 

tinha qualquer ligação com a poluição, as questões eram relativamente simples de 

se manusear. Os seguradores de casco e máquinas indenizavam parte do 

salvamento aos armadores; os clubes P&I não tinham qualquer papel a 

desempenhar. Com LOF 1980, os Clubes de P&I começaram a se envolver, devido 

à introdução do conceito de garantia no prosseguimento das operações, expressa 

pelo termo “safety net” (rede de segurança). Era o negócio dos Clubes de P&I 

indenizar os armadores, pelo menos a certos limites de responsabilidade. Em 

seguida, seu envolvimento foi substancialmente estendido pelo artigo 14 da 

Convenção de Salvamento de 1989, que levou a uma série de novas preocupações 

não abordadas pela Convenção. 

Na tentativa de resolver esses problemas foram realizadas várias discussões 

entre os principais grupos interessados, ou seja, o Grupo Internacional de Clubes de 

P&I, a União Internacional de Salvamento (ISU) e Seguradores de propriedade 

(navio) e de carga. O que emergiu a partir dessas deliberações, é a chamada de 

Cláusula Especial de Compensação P&I (SCOPIC), que foi concebida para ser 

incorporada ao formulário LOF, se as partes desejarem. O texto foi aprovado por 

todas as principais entidades da indústria de “shipping” e foi publicada pelo Lloyd’s 

of London sob a forma de um adendo para ser incorporado no LOF 1995. 
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A própria cláusula SCOPIC tem quinze subcláusulas e três anexos. Ela rege 

a relação entre os armadores, proprietários da carga e os salvadores. A posição dos 

clubes P&I e os subscritores de propriedade são regidos por dois Códigos de 

Prática, um rege a relação entre a Intenational Salvage Union (ISU) e o Grupo 

Internacional de Clubes de P&I, e o outro, entre o os seguradores de propriedade e 

o Grupo Internacional de Clubes de P&I. 

A cláusula não busca criar qualquer tipo de mudanças no artigo 14 ou 

prêmios, mas simplesmente fornece um método alternativo, mais conveniente e 

viável de avaliar a compensação especial. Os principais elementos contidos nesta 

cláusula são: 

a) Os termos da Cláusula SCOPIC podem ser invocados pelo salvador; 
 

b)  A compensação especial é avaliada de acordo com as taxas 
deequipamento epessoal com base em uma tarifa previamente 
acordadaacrescido de um bônus padrão de 25%; 
 

c) Salvamento da propriedade continuará a ser avaliado de acordo com o 
artigo 13; 
 

d) A compensação especial só será paga na medida em que ela exceda o 
prêmio do artigo 13, mesmo que prêmio não seja recebido; 

 

e) Se o prêmio do artigo 13 ultrapassar o cálculo da compensação especial, 
o prêmio desse artigo será reduzido em 25 por cento da diferença entre 
esse valor eo cálculo da SCOPIC. Esta regrase destina a desencorajar 
declarações automáticas sob anova cláusula, quando as circunstâncias 
do incidente não justificam; 

 

f) Os proprietários do navio serão capazes de encerrar o contrato, sujeito a 
notificação de 5 dias; 

 

g) Os proprietários do navio terão o direito de nomear um representante do 
sinistro Shipowner Casualty Representative (SCR), para participar da 
operação de salvamento; 

 

h) Será fornecido ao salvador uma garantia, providenciada pelo Clube de 
P&I do navio dentro de 48 horas. 

 

Em geral a maioria dos participantes de uma aventura marítima está 

satisfeitos com a Cláusula SCOPIC, visto que, ela resolve alguns problemas na 
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aplicação prática do artigo 14. Casos recentes envolvendo a cláusula SCOPIC 

indicam que a Cláusula é satisfatória e funciona bem. 

Este trabalho evidencia os elementos necessários para a avaliação de 

prêmios de salvamento sob o contrato Lloyd’s Open Form. A natureza do 

salvamento será abordada, como também a sua definição, princípios fundamentais e 

seu objetivo. A concepção de perigo real e o significado de natureza voluntária. A 

busca e o significado do sucesso na operação na operação de salvamento. Como o 

LOF incorporou algumas disposições da Convenção Internacional de Salvamento de 

1989, os princípios básicos e conceito de salvamento no âmbito da Convenção 

também serão apresentados. Será discutida a avaliação da remuneração de 

salvamento nos termos do artigo 13.A avaliação do contrato de salvamento LOF, 

pelos envolvidos direta e indiretamente em uma operação de salvamento, com a 

finalidade de preservar o meio ambiente, a propriedade, as pessoas e aventura 

marítima. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Os ingleses sempre se destacaram na área marítima, que por 

estratégia,consistiu em organizar de modo coerente e eficaz as diversas atividades 

relacionadas com essa área. Uma delas diz respeito aos serviços de socorro e 

salvamento dos quais as embarcações e suas cargas necessitam. 

Foi assim que em 1892 os ingleses lançaram a primeira versão do “LOF - 

Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement”, que dispõe das condições na base 

das quais os serviços de socorro e salvamento são prestados assim como do modo 

a serem remunerados. Uma vez que o “LOF” se tornou rapidamente o contrato mais 

utilizado no mundo graças às normas coerentes que introduziu, o mesmo trouxe 

para Londres uma importante atividade de arbitramentos, assim como uma e fonte 

de renda, pois dispunha de tudo que era relacionado com aquele contrato, inclusive 

a remuneração dos serviços prestados, devia ser resolvido por arbitramento em 

Londres. 

Sobre o “LOF” e a sua evolução nestes 122 anos de existência dispomos de 

numerosas análises e importantes comentários apresentados em diversas 

publicações, muitas vezes disponíveis na internet, portanto não vamos repeti-los 

aqui. O trabalho se limita a três aspectos relacionados com os aludidos serviços de 
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salvamento que hoje merecem especial atenção e que desafiam o “LOF” tais como 

abaixo: 

a) A determinação pelos árbitros da remuneração devida pelos serviços 
prestados, em decorrência da terceirização dos serviços de salvamento, em 
detrimento a empresas de salvamento especializadas, com mão de obra e 
equipamentos próprios. Os serviços de socorro e salvamento necessitam de 
embarcações, de equipamentos e de tripulações especializados e 
disponíveis a qualquer momento, tudo implicando em elevados 
investimentos e custos operacionais. Assim, muito acertadamente, os 
prêmios de salvamento, parecendo às vezes generosos demais, refletem 
tais características e tem como objetivo o de incentivar a prestação de 
serviços tão úteis para toda a comunidade marítima.Porém, a prestação de 
serviços de socorro e salvamento constata que, em determinadas 
circunstâncias, ocorre que empresas organizam tais serviços sem ter no 
local do sinistro qualquer embarcação e Coordenador de Salvamento 
(“Salvage Master”) próprio, limitando-se a alugar nas vizinhanças e por uma 
taxa diária fixa, um rebocador sem fazer maiores investimentos. Em tais 
circunstâncias o “LOF” remunera nada mais que um simples intermediário, 
reembolsando-lhe as suas despesas e pagando-lhe um prêmio por 
investimentos que não fez, e serviços que não prestou pessoalmente. 
Parece bastante óbvio que em tais casos está desprezada a diferença que 
deve existir entre uma empresa que envolve meios próprios (embarcações, 
tripulações especializadas, experientes Coordenadores de Salvamento e 
Engenheiros de Salvamento) e um simples intermediário que ‘montou’ um 
esquema de socorro. Alguns casos têm chamadoà atenção, pois implicaram 
às vezes em altos prêmios, incentivando ‘montagens’ indesejáveis em 
desfavor de empresas que envolvem seus próprios investimentos na 
prestação de serviços de socorro e salvamento. 
 

b) O dilema que apresenta o crescente gigantismo dos navios mercantes e 
de suas cargas. Um fenômeno mais importante é o crescente gigantismo 
que atinge o transporte marítimo e que leva à construção de mega-
graneleiros beirando as 400.000 tm e de mega-porta contêineres de 19.224 
TEU, ou mais. É inevitável que, mais cedo ou mais tarde, tais navios sejam 
envolvidos em sinistros e precisem de serviços de socorro e salvamento. 
Ocorre que, neste momento, não existem equipamentos capazes de, por 
exemplo, alcançar e remover os containers de um mega-navio encalhado em 
posição perigosa num lugar de difícil acesso. Diversos casos envolvendo 
navios de bem menor porte, já chamaram a atenção sobre as dificuldades 
que se apresentam, e sobre o tempo e custo do salvamento e da remoção 
dos derrelitos (destroços). Um sinistro que chamou muita atenção foi o do 
porta-contêineres “RENA”, com capacidade de apenas 3351 TEU que partiu 
na Baía de Planty, na costa da Nova Zelândia. Este navio encalhou em 
arrecifes da costa neozelandesa em 5 de outubro de 2011, sendo que as 
operações de salvamento e remoção dos destroços levaram cerca de dois 
anos e meio, cujo custo final, inclusive os danos ao meio ambiente, ainda 
não foram publicados. Numa outra circunstância o navio sinistrado foi levado 
para águas profundas e afundado com contêineres carregados com produtos 
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químicos perigosos que acabarão por se espalhar e causar irreparáveis 
danos ecológicos. 
 

c) A equivocada avaliação das condições do navio, que leva o armador e 
seus seguradores à contratação do salvamento por intermédio de um 
contrato de salvamento “LOF”. Em determinadas circunstâncias a avaliação 
das condições do navio, poderiam levar o armador e seus seguradores a 
declarar uma perda total real ou construtiva, acionando assim, a cobertura 
de remoção de destroços (wreck removal), fornecida pelo Clube de P&I, 
segurador de responsabilidade civil. A partir daí, o Clube de P&I terá que 
atuar junto às autoridades marítimas do local e seus órgãos ambientais, no 
sentido de remover o derrelito sinistrado, sem que um contrato de 
salvamento seja assinado, como ocorreu em um navio mercante na Malásia. 
Tal decisão de contratar a operação de salvamento via contrato de 
salvamento LOF/SCOPIC foi decretada, em decorrência das informações 
equivocadas,fornecidas pela empresa de salvamento (salvador), das 
condições do navio sinistrado, gerando assim ao final, um prêmio de 
salvamento a ser rateado entre o armador e os seus seguradores de Casco 
e Máquinas, quando na realidade existiriam somente os custos da remoção 
de destroços, a cargo do Clube de P&I do navio. 

 

Diante de tais fatos podemos entender que ao se deparar com o elevado 

custo do salvamento, não foi julgado mais econômico provocar uma perda total real 

do navio e de sua carga, ao invés de arcar com os custos de uma operação de 

salvamento, de ambos envolvidos em uma aventura marítima, evitando assim um 

prejuízo ambiental. 

Todos os intervenientes no comércio marítimo, armadores, afretadores, 

embarcadores, seguradoras, Clubes P&I e empresas de salvamento, estão muito 

preocupados, pois o dilema é grande e os valores em risco com um navio de grande 

porte transportando uma grande quantidade de carga são altíssimos, podendo 

ultrapassar um bilhão de dólares em cada viagem. É obvio que, cedo ou tarde, tais 

navios serão envolvidos em sinistros como o do abalroamento e naufrágio do navio 

“RENA” na Baía de Plenty Nova Zelândia em 06/10/2011, conforme descrito em Rei, 

Fernando, and Rodrigo F. More. "Direito Internacional do Meio Ambiente e os Mega-

Acidentes de Poluição do Mar." Petróleo (2012). As empresas de socorro e 

salvamento, junto com os estaleiros, podem desenvolver grandes equipamentos, 

porém o seu porte apresentará grandes dificuldades para ter acesso a lugares tais 

como arrecifes, bancos e outros obstáculos.  

De acordo com a International Salvage Union (ISU) dados estatísticos 

indicam que o número de sinistros diminui, enquanto crescem as dificuldades e os 
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custos de cada operação de salvamento. Somente em 2014, US$ 12 bilhões foram 

salvos entre navio e carga. Assim, posicionar tais equipamentos em lugares 

estratégicos, nas muitas rotas utilizadas pelo comércio marítimo internacional, requer 

imensos investimentos cuja remuneração será problemática, já que esta rede global 

atenderá a um número limitado de sinistros e que os valores salvos arriscam de ser 

bem limitados, a ponto de levar facilmente a uma situação de perda total financeira 

do navio e/ou da carga sinistrados. Pensar nas consequências do acesso a um porto 

bloqueado por um grande navio sinistrado deveria gerar terror para as autoridades 

portuárias e os Clubes P&I. Recentemente, na China, um navio sinistrado de grande 

porte, bloqueou parcialmente a entrada do seu porto de destino. Na Índia, o acesso 

a dois importantes portos foi impedido durante alguns dias em consequência de uma 

abalroação envolvendo dois navios de porte médio. 

Para resolver o dilema criado pelo gigantismo dos navios já se cogitou na 

assinatura antecipada entre armadores e empresas de socorro e salvamento de 

contratos preestabelecidos. Outra solução poderia consistir na cobrança de uma 

taxa por viagem para constituir um fundo a fim de atender ao custo dos aludidos 

serviços. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a importância do contrato de salvamento 

Lloyd’s Open Form (LOF) com a cláusula SCOPIC (Special Conpensation of P&I 

Clause) incorporada ao referido contrato. Uma vez que há um acidente que envolva 

um salvamento no mar, há todo um processo a ser seguido, o que envolve a retirada 

de declarações, a avaliação dos perigos, nomeação de peritos, escolha 

testemunhas, cálculo dos valores do salvado, prêmio de salvamento, os valores do 

SCOPIC,desembolsos imediatos, a escolha do SCR (Shipowner Casualty 

Representative), nomeação dos advogados que representam os salvadores, 

seguradores de casco e máquinas, P&I e da carga, assim como, a utilização dos 

conceitos da Convenção Internacional de Salvamento no Mar (CISM 1989), em 

especial os Artigos 13 e 14. 

No salvamento de embarcações no transporte marítimo comercial, tem que 

ser considerado a natureza dos prêmios de salvamento, os casos em que possam 

ser reclamadas, e a responsabilidade do navio e da carga e em alguns momentos o 
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frete, que pode estar em risco, para contribuir no pagamento deles. Os conceitos 

aqui abordados de salvamento tornam simples para qualquer um entender o que é e 

no que ele envolve. Este trabalho pode ser utilizado tanto como orientação para lidar 

com reclamações de salvamento, para alguém que nunca se deparou com uma, ou 

como um reforço dos principais elementos envolvidos em casos de salvamento. Ao 

longo deste trabalho, o leitor está preparado para entender uma reclamação de 

salvamento por intermédio da teoria e da lei do salvamento de embarcações.  

 

1.3 QUESTÃODA PESQUISA 

 

A primeira questão da pesquisa tem como motivador a determinação pelos 

árbitros reguladores da remuneração devida pelos serviços prestados, em 

decorrência da terceirização dos serviços de salvamento, em detrimento a empresas 

de salvamento especializadas, com mão de obra e equipamentos próprios. Esta 

questão fundamenta o grau de satisfação dos envolvidos em uma aventura 

marítima, com relação à diferenciação da remuneração do prêmio de salvamento ao 

salvador, àqueles que investem comprovadamente em pessoal e tecnologia de 

equipamentos para atendimento as demandas de salvamento e as empresas que 

angariam no mercado equipamentos e mão de obra, ocasionalmente, sem qualquer 

investimento. Esse grau de satisfação determina o risco ao que o bem, pessoas e 

meio ambiente estão expostos aos riscos de uma aventura marítima. 

A segunda questão trata-se do dilema que apresenta o crescente gigantismo 

dos navios mercantes e de suas cargas. Esta questão retrata que diante de tal 

gigantismo dos navios e suas cargas, é inevitável que, mais cedo ou mais tarde, tais 

navios e cargas sejam envolvidos em sinistros e precisem de serviços de 

salvamento. Ao se deparar com os elevados custos de salvamento, todos os 

envolvidos em uma aventura marítima podem julgar ser mais econômico provocar 

uma perda total real ou construtiva do navio e de sua carga em detrimento as 

questões ambientais. 

A terceira questão retrata a avaliação equivocada das condições do navio, 

que leva o armador e seus seguradores a contratação de salvamento por intermédio 

de um contrato LOF-SCOPIC. Esta questão retrata que, diante das altas somas 

envolvidas em um salvamento, e tendo o salvador a prerrogativa de estar no 

comando das atividades de avaliação das condições que se encontra um navio 
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sinistrado, é possível que o cenário das avarias seja minimizado, levando o armador 

em optar pela retirada do navio do sinistro para os devidos reparos das avarias, 

quando na realidade, o navio estando em condições muito piores da que reportada 

pelos salvadores, levaria o armador a abandonar o navio como um derrelito 

(“wreck”),em que todas as despesas e responsabilidades para remoção dos 

destroços, sejam do Clube de P&I do navio.  

Nesse aspecto de forma a buscar e compreender o contexto da situação 

problema ora apresentada foram propostas duas questões de pesquisa a serem 

investigadas na presente dissertação: 

a) Como vem sendo grande o atendimento da expectativa às demandas de 
salvamento utilizando o contrato LOF com a cláusula SCOPIC 
incorporada? 
 

- O contrato de salvamento LOF com a cláusula SCOPIC incorporada foi 

criado pelos Clubes de P&I com a finalidade de ter um maior controle dos 

custos envolvidos em uma operação salvamento. As dificuldades 

encontradas em determinar os valores do prêmio de salvamento, fizeram 

que com que esses Clubes de seguro mútuo participassem mais 

efetivamente dessas operações. Levando-se em consideração que uma 

operação de salvamento de uma embarcação comercial, são vários os 

interesses envolvidos em uma aventura marítima, se faz necessário ter a 

medida de atendimento do LOF as operações de salvamento na visão dos 

envolvidos nessa aventura marítima. 

 

b) Como avaliar o grau de satisfação dos envolvidos em uma aventura 
marítima, na ocorrência de uma reclamação de salvamento utilizando o 
contrato LOF com a cláusula SCOPIC incorporada? 
 
- Tendo em vista que os Clubes de P&I, seguradores de Cascos 
Marítimos, Resseguradores, armadores irão participar no prêmio de 
salvamento, na proporção de seus valores envolvidos em uma aventura 
marítima, é necessário medir o grau de satisfação desses participantes, 
no que se refere a valores envolvidos e sucesso no salvamento dos bens 
envolvidos.  

 

1.4 DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

De acordo com a IMO Organização Marítima Internacional (International 

Maritime Organization), afrota mundialé composta por muitostipos de navios. 
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Elesincluemnaviosde passageiroscommais de 5.000pessoas a bordo,UltraLarge 

Crude Carrier (ulcc) com cargas superiores a 700.000 M³ de petróleo e porta 

contentores acima de19.224TEU.Na outra ponta, estão os navios menores: navios 

de apoio offshore,navios comerciais de menor porte, rebocadores, etc. 

Qualquer acidente com embarcações em que haja uma ameaça à vida 

humana no mar, o meio ambiente e a propriedade, é suscetível de justificar o uso do 

LOF. Este é o contrato utilizado sempre que houver uma ameaça significativa de 

perda ou danos de bens, meio ambiente, e vida humana. O LOF foi desenvolvido 

especificamente para situações de emergência, quando o fator tempo é primordial. 

O contrato de salvamento Lloyds Open Form (LOF) é forma mais frequente e 

segura de contrato de salvamento utilizada no mundo. O LOF visa encorajar e apoiar 

as melhores práticas na proteção do meio ambiente, preservação da vida e da 

propriedade no mar. O contrato permite uma rápida resposta a graves situações de 

perigo envolvendo embarcações no transporte marítimo. Neste sentido, será 

apresentado a partir dessa contextualização, permitir compreender as ações a 

serem tomadas em situações de perigo em que seja necessário a utilização de um 

contrato de salvamento LOF com a clásula SCOPIC incorporada. Os faores para o 

cálculo do valor do prêmio da clausula SCOPIC, o prêmio de salvamento, a posição 

dos seguradores de casco e máquinas, Clubes de P&I, resseguradores e 

armadores. 

 

1.5 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

A proposta do trabalho é de avaliar a importância do contrato de salvamento 

LOF no Transporte Marítimo. Para isto foi elaborada uma pesquisa qualitativa por 

instrumento de questionário eletrônico, para medição do grau de satisfação dos 

direta e indiretamente interessados, partícipes de uma aventura marítima, quando 

ocorre um acidente com o uma embarcação que necessita de salvamento por 

intermédio de um contrato de salvamento Lloyds Open Form. 

O estudo da utilização do contrato de salvamento envolve a teoria na visão 

geral do salvamento. Além disso, temos que considerar a natureza dos prêmios de 

salvamento, os casos em que eles podem ser reclamados, e a responsabilidade do 

navio, frete e carga para contribuir no pagamento desse prêmio. Na correta definição 
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do caso, quase todos os aspectos de uma reclamação de salvamento são colocados 

em prática. 

A visão geral de salvamento torna simples para qualquer um entender o que 

é e o que envolve. Este trabalho pode ser utilizado tanto como um guia para lidar 

com sinistros de salvamento, para alguém que nunca se deparou com um, ou como 

um reforço dos principais elementos envolvidos em casos de salvamento. Ao longo 

deste trabalho, o leitor estará preparado para entender como se utiliza o contrato de 

salvamento LOF/SCOPIC através da teoria do direito de salvamento. As informações 

contidas nesse trabalho faz o leitor se envolver e, provavelmente, se interessar 

bastante sobre o tema, preparando-o para lidar com as reclamações de salvamento. 

De acordo com o critério de classificação de pesquisa proposto por Vergara 

(2009), quanto aos fins e quanto aos meios, tem-se: 

Quanto aos fins – será proposta, num primeiro momento, uma pesquisa 

exploratória, uma vez que há pouco conhecimento acumulado e não se verificou a 

existência de estudos que abordem a utilização e acompanhamento dos sinistros 

envolvendo o salvamento de embarcações utilizando o contrato de salvamento 

Lloyd’s Open Form – LOF, com a cláusula SCOPIC incorporada, no transporte 

marítimo mundial e no mercado segurador de casco e máquinas e P&I. Combinada 

com a pesquisa exploratória será realizada, ainda, uma pesquisa qualitativa, pois, 

conforme Gil (1999), “este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o 

tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular hipóteses 

precisas e operacionalizáveis”. Trata-se, também, de uma pesquisa aplicada, 

motivada pela necessidade de solucionar problemas reais, de forma prática, uma 

vez que se propõe a investigar elementos que suportem o desenvolvimento, 

acompanhamento e regulação de um sinistro de salvamento, em conformidade com 

a legislação nacional e internacional. 

Quanto aos meios – será proposta uma pesquisa bibliográfica, baseada em 

estudos, consultas e análises de materiais publicados em livros, artigos e periódicos 

científicos, mídias eletrônicas institucionais, dissertações do Mestrado em Sistemas 

de Gestão da Universidade Federal Fluminense, assim como dissertações de outras 

instituições. Neste sentido, de forma a possibilitar a caracterização dos fatores 

críticos de sucesso para suporte ao desenvolvimento da utilização do contrato de 

salvamento LOF – SCOPIC será efetuada uma pesquisa qualitativa por meio de 

questionário eletrônico, junto a um grupo de profissionais do mercado segurador de 
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casco e máquinas e P&I, como instrumento de aplicação para levantamento de 

percepção das interfaces dos elementos que suportarão a sistemática proposta, 

composta por uma coleta de dados, de observação simples.  

O quadro abaixo ilustra como foi desenvolvida tal correspondência para a 

formulação das questões: 

 

SITUAÇÃO     PROBLEMA OBJETIVO       GERAL OBJETIVO     ESPECÍFICO
QUESTÃO       

PROBLEMA
P.q.

1- A determinação pelos árbitros da remuneração 

devida pelos serviços prestados, em decorrência 

da terceirização dos serviços de salvamento, em 

detrimento a empresas de salvamento 

especializadas, com mão de obra e equipamentos 

próprios;

2- O dilema que apresenta o crescente gigantismo 

dos navios mercantes e de suas cargas;

3- Equivocada avaliação das condições do navio,

que leva o armador e seus seguradores a

contratação do salvamento por intermédio do “LOF”.

Grau de satisfação dos

Armadores, Autoridades

Marítimas nacionais e

internacionais, órgãos de

controle financeiros ,

nacionais e

internacionais, árbitros

reguladores, salvadores

e corretores e demais

personagens envolvidos

em uma aventura

marítima, na ocorrência

de uma reclamação de

salvamento utilizando o

LOF com a cláusula

SCOPIC incorporada.

4,8,11,13,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26, 27

O objetivo deste trabalho

é ter uma visão de um

processo de reclamação

de salvamento no

transporte marítimo e a

posição dos seguradores 

de responsabilidade civil,

os Clubes de P&I, assim

como dos seguradores

de casco e máquinas e

seus resseguradores

É trazer a luz do

conhecimento da

utilização do contrato de

salvamento Lloyds Open

Form (SCOPIC) em um

sinistro envolvendo um

salvamento.

Grau de satisfação dos

seguradores de

responsabilidade civil, os

Clubes de P&I,

seguradores de casco e

máquinas e

resseguradores na

ocorrência de uma

reclamação de

salvamento utilizando o

LOF com a cláusula

SCOPIC incorporada.

5,6,7,9,10,12,13,14,15,16

,17,18,19,20,21,22,23,24,

25,26,27

 

Quadro 1 – Correspondência para Formulação das questões da pesquisa. 
Fonte:Elaborado pelo Autor, 2016. 
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A figura, a seguir, procura descrever todas as etapas do processo de 

pesquisa para atingir os objetivos propostos pelo pesquisador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxo de execução da pesquisa 
Fonte: adaptado de Morgan (2014). 

 

Detalhamento das etapas: 

a) Levantamento e análise de uma reclamação envolvendo um sinistro, 
utilizando o contrato de salvamento LOF com a cláusula SCOPIC 
incorporada; 
 

b) Formulação de três problemas relacionados com os aludidos serviços de 
salvamento que hoje merecem especial atenção e que desafiam o 
contrato de salvamento “LOF”; 

 

c) Estudo exploratório, qualitativo, bibliográfico por intermédio de uma 
pesquisa survey; 

 

d) Para estruturação da pesquisa foi realizada um pesquisa survey como 
método de investição; 

 

PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO 

DO MÉTODO SURVEY 

DEFINIÇÃO DO TEMA DA PESQUISA 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

ESTABELECIMENTO DOS OBJETIVOS 

METODOLOGIA: 
ESTUDO EXPLORATÓRIO, QUALITATIVO,APLICADO, 

BIBLIOGRÁFICO, LEVANTAMENTO. 

MÉTODO: 

PESQUISA SURVEY 

OS OBJETIVOS 
ESTÃO 

ADEQUADOS? 

SIM 

NÃO 

REVISÃO 
DALITERATURA 

APLICAÇÃO DO MÉTODO: 
QUESTIONÁRIO 

OS OBJETIVOS FORAM 
ATENDIDOS E AS PERGUNTAS 

RESPONDIDAS? 

NÃO 

SIM 

1 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

2 

3 
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e) Realização de uma pesquisa survey para medição do grau de satisfação 
dos respondentes escolhidos de acordo com o conhecimento técnico no 
mercado segurador do transporte mar; 

 

f) Foi realizada uma pesquisa piloto para das sustentabilidade ao método 
aplicado, sendo considerado satisfatório; 

 

g) Foram pesquisados sites, legislações, papers e journals que puderam dar 
sustentabilidade a informações referendadas; 

 

h) O questionário foi aplicado aos respondentes, num total de 27 perguntas, 
onde obtivemos resultados satisfatórios; 

 

i) Conclusões e recomentações para trabalhos futuros. 
 

1.6 ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo está organizado em sete capítulos. 

No primeiro é definida a situação a ser estudada, o objetivo do estudo, a sua 

importância, as questões que serão respondidas e a metodologia aplicada. 

No capítulo dois é apresentada uma revisão de literatura sobre o tema 

exposto, construindo a fundamentação teórica para abordagem do problema. 

O capítulo três se refere ao método de pesquisa utilizada. Uma pesquisa 

qualitativa por meio de instrumento eletrônico é utilizada para medição do grau de 

satisfação dos seguradores de casco e máquinas, Clubes de P&I, resseguradores, 

advogados e corretores de seguros marítimos (brokers), com relação à utilização do 

contrato de salvamento LOF com a cláusula SCOPIC incorporada. 

O capítulo quatro refere-se a uma análise dos dados coletados na pesquisa, 

consolidando a aplicabilidade do contrato de Salvamento LOF (SCOPIC). 

O capítulo cinco se refere a proposta do trabalho de conhecimento da 

utilização do um contrato de salvamento Lloyds Open Form com a cláusula SCOPIC 

incorporada. 

No capítulo seis serão apresentadas as conclusões, considerações sobre as 

questões e sugestões de trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 NATUREZA DO SALVAMENTO 

 

O Salvamento no mar desenvolveu tanto o direito marítimo quanto os 

princípios da equidade. É uma parte importante e mais ampla do direito que rege os 

perigos e a segurança no mar. A origem das leis do salvamento marítimo estão 

inseridas nos Editais de Rhodes, nas leis dos romanos, no sumário do Imperador 

Justiniano, nas leis medievais de Oleron, e no Código da Liga Hanseática. Os 

regulamentos implementados por tais leis serviram como modelo de seguro, 

dividindo os custos das perdas devido aos perigos do mar entre o armador, os donos 

da carga e passageiros. As leis de Rhodes foram as que primeiro permitiram que um 

salvador pudesse reclamar um prêmio de salvamento com base em um percentual 

da propriedade salva e do perigo envolvido na operação. 

Um serviço de salvamento salva ou ajuda a salvar o navio, a carga ou outro 

elemento reconhecidamente exposto ao perigo. Ao atribuir um prêmio de salvamento 

a um salvador voluntário, as leis de salvamento suportam as questões das políticas 

públicas, de preservação da propriedade marítima, meio ambiente e devolução de 

bens em perigo para uma utilização proveitosa para a sociedade. 

Para que o salvamento seja possível, os seguintes elementos devem estar 

presentes: 

a) objeto do salvamento em risco; 
 

b) natureza voluntária do salvador; 
 

c) sucesso no salvamento. 
 

De acordo com Admiralty Commissioners v. Valverda (1938), as leis de 

salvamento são administradas pela “Admiralty Court” na Ingterra, essa legislação 

marítima antiga é derivada de várias fontes, desenvolvida e construída com base em 

decisões anteriores dessa Corte. De acordo com Norris (1980) em seu livro “The 

Law of Salvage”, os princípios e as leis de salvamento têm evoluído ao longo de 

muitos séculos e as leis atuais são regidas principalmente pela Convenção 

Internacional sobre Salvamento no Mar de 1989. 
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2.2 DEFINIÇÃO DE SALVAMENTO 

 

Segundo Norris, (1980) em seu livro “The Law of Salvage”, o Salvamento 

tem sido definido como “Serviço prestado voluntariamente para salvar a propriedade 

de um perigo iminente no mar, ou em outras águas navegáveis, por aqueles que não 

têm nenhuma obrigação de fazê-lo”. O termo salvamento é um princípio muito 

antigo, que vem de um princípio latino “jus liquidissimum”, ou seja, aqueles que 

salvarem a propriedade devem ser recompensados de forma justa. Em outras 

palavras, o salvamento é uma reclamação trazida por uma terceira parte voluntária, 

que ajudou o navio e a carga a ser salva de um perigo. Qualquer evento em que o 

navio e a carga necessitam de assistência externa pode levar ao salvamento, por 

exemplo: 

a) Encalhe; 
 

b) Incêndio; 
 

c) Colisão; 
 

d) Abalroamento; 
 

e) Falha no Motor Principal; 
 

f) Falha Estrutural; 
 

g) Danos por mau tempo; 
 

h) Emborcar; 
 

i) Afundamento. 
 

Outras definições relativas ao salvamento marítimo: 

a) Salvador: aquele que salva ou auxilia na recuperação de um navio ou sua 
carga; 

 

b) Navio: qualquer embarcação, ou qualquer estrutura capaz de navegar, 
definido pela Convenção Internacional de Salvamento no Mar 1989, artigo 
1; 
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c) Destroço: definido na lei comum como qualquer navio e sua cargaperdido 
no mar, equipamento e equipamentos que foram jogados em terra, afirma 
Louis François Honoré Stanton Brown and Ferguson (1980) A Guide to 
the Merchant Shipping Act1; 
 

d) Flotsam: refere-se a destroços flutuantes depois que um navio tenha sido 
perdido ou equipamentos acidentalmente perdidos no mar tais como, 
carga que é jogada ao mar em uma tempestade, afirma Louis François 
Honoré Stanton Brown and Ferguson (1980) A Guide to the Merchant 
Shipping Act1; 

 

e) Jetsam: carga, acessórios ou engrenagem, deliberadamente lançado ao 
mar para aliviar o navio, afirma Louis François Honoré Stanton Brown and 
Ferguson (1980) A Guide to the Merchant Shipping Act1; 
 

f) Lagan: Material lançado ao mar, marcado com boias para a recuperação 
posterior, afirma Louis François Honoré Stanton Brown and Ferguson 
(1980) A Guide to the Merchant Shipping Act1; 
 

g) Abandonado: propriedade, seja navio, a carga ou o equipamento, 
abandonado no mar, sem esperança ou intenção de ser recuperado; 
 

h) Carga abandonada: muitas vezes a carga que não é paga ou aceita pelo 
consignatário será vendida como, ou para, o pagamento do salvamento. 

 

2.3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO SALVAMENTO 

 

Qualquer caso de salvamento girará em torno da legislação e contratos 

específicos aplicáveis, bem como a jurisdição de seu tribunal. Mesmo que haja uma 

infinidade de leis ao redor do mundo em matéria de salvamento, os princípios 

básicos do direito marítimo de salvamento foram estabelecidos por decisões do 

Admiralty Court; também conhecida como Admiralty Law. 

Conforme definido por Kenedy & Rose (2013) em seu livro Law of Salvage. 

 
 
“A lei do salvamento se aplica onde há um reconhecido objeto a ser salvo 
que se encontra em uma situação de perigo necessitando de um serviço de 
salvamento para preservá-lo da perda ou danos, e uma pessoa envolvida, 
classificada de salvadores (tradicionalmente chamado de voluntário) for 
bem sucedida ou meritoriamente contribui para o sucesso na preservação 
do objeto do perigo”. 
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Os quatro principais elementos que devem estar presentes para permitir 

uma reclamação de salvamento: 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Elementos para uma reclamação de salvamento 
Fonte: Artigo 1 Convenção de Salvamento 1989. 

 

2.4 O OBJETO DO SALVAMENTO 

 

Conforme artigo 1 da Convenção Internacional de Salvamento no Mar 

(CISM) 1989, em uma aventura marítima, o objeto do salvamento deve ter a 

propriedade de ser recuperado. Isto inclui navio ou embarcação, a carga, com frete a 

pagar e combustíveis (bunkers) transportados a bordo. Além disso, o navio tem que 

ter navegabilidade, por exemplo: uma plataforma de petróleo fixa (presa ao leito 

marinho), não é capaz de navegar, por isso não pode ser salva. 

De acordo com a Sea Fisheries Law de 1883, todos os barcos de pesca e 

seus equipamentos, redes, boias etc., discriminados ou não, se enquadram na 

definição de “wreck” (soçobrado). Uma boia de navegação que está à deriva, e que 

não faz parte de um equipamento de navio ou da carga, não é, portanto, um “wreck” 

(soçobrado). Um velejador que localiza tal boia de navegação é obrigado por lei a 

devolver ao proprietário, não tendo assim, o direito de reclamação de prêmio de 
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salvamento. É exigido por lei que o localizador de um objeto a deriva, classificado 

como “wreck”, devolva-o ao proprietário e entre sem demora com uma reclamação 

de salvamento. O reclamado, proprietário do objeto, tem o poder de retardar o 

processo de reclamação de salvamento, prosseguindo em seguida. De acordo com 

o Merchant Shipping Act (1958) em seu artigo 394, “o reclamado, tem o poder de 

suprimir a pilhagem ou qualquer desordem, quando um navio estiver destruído ou 

abandonado, visto que se trata de uma violação do direito marítimo. Não é permitido 

o salvamento sem a permissão do proprietário, de qualquer equipamento de bordo”. 

Portanto, deve haver um objeto reconhecido de salvamento. Salvar a vida 

em si, não dá o direito de fazer uma reclamação de salvamento; o salvamento deve 

envolver a propriedade. A propriedade a ser salva. No entanto, se a vida e a 

propriedade são salvas, o prêmio a ser pago aos salvadores será maior. Se o 

salvador impede apenas a poluição por hidrocarbonetos, o salvador será 

remunerado pela compensação especial, isto é, responsabilidade na proteção ao 

meio ambiente em vez de propriedade salva, de acordo com a Cláusula SCOPIC, 

seção II. 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 
Figura 3 - Objetos do salvamento. 

Fonte: Artigo 394 The Merchant Shipping Act 1958 e cláusula SCOPIC seção II. 

 

2.5 PERIGO REAL 

 
De acordo com a Convenção Internacional de Salvamento no Mar de 1989, 

em seu Artigo 13, a propriedade à ser salva deve estar em perigo, no entanto, isso 
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não significa necessariamente em perigo de perda total. O perigo não necessita de 

ser permanente ou iminente. Deve ser um perigo em que o objeto à ser salvo não 

consegue se libertar por meios próprios. Assim, o navio salvo ou alguém sobre ele, 

tem de estar em perigo real, não somente em suposto perigo. 

As condições de perigo no mar podem ser evidenciadas conforme abaixo: 

 

a) Quanto ao estado do navio - no incêndio, naufrágio, fora de controle, sem 
potência para deslocamento e abandonado; 
 

b) Quanto a sua posição – ventos empurrando o navio em direção a costa e 
encalhado; 
 

c) A condição da tripulação - acidentada, incapaz; 
 

d) Perigo ao meio ambiente em razão das condições acima. 
 

Em uma reclamação de salvamento, o ônus de provar que existia um perigo 

real, está sobre aqueles que se intitulam salvadores. O salvador pode 

adicionalmente adiantar a reclamação de salvamento, citando evidências de sinais 

de socorro, ou ainda dizer que a tripulação do navio salvo, prontamente aceitou 

ajuda. Além disso, a existência da condição de perigo pode ser comprovada, não 

somente pelo estado do navio salvo, mas também pela negligência do Comandante 

e da sua tripulação. 

Também deve ser entendido que, pode ser considerado um ato de 

salvamento não somente trazer uma embarcação para local seguro, como também 

dar orientações, fornecer materiais e equipamentos, ou até, aviso de uma situação 

de perigo em desenvolvimento. No entanto, a fim de reivindicar um salvamento (ou 

ser parte de uma reclamação de salvamento) o navio deve estar em uma situação 

melhor e mais segura do que antes do salvamento. As orientações para as 

tripulações dos navios é a de usar seus próprios cabos de reboque, quando aceitam 

um reboque. Essas orientações surgiram porque tem sido sustentado que um 

serviço de salvamento válido é aquele que supre o navio de suas necessidades. 

Para a reclamação de salvamento, um salvador não precisa necessariamente fazer 

nada perigoso como apagar um incêndio. 

Os serviços de salvamento podem incluir reboque, praticagem, navegação 

ou um barco em “stand by” (pronto a operar), tirando equipamentos e, em certas 
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circunstâncias, transportando passageiros e tripulantes para a costa. A remoção de 

um navio das proximidades de um incêndio perigoso pode ser considerada 

salvamento tanto quanto como apagar um incêndio no próprio navio. Impedir uma 

embarcação de ser assaltada ou pirateada pode também ser considerado uma 

operação de salvamento. Os serviços prestados pelos salvadores serão levados em 

consideração na avaliação do prêmio de salvamento. 

 

2.6 NATUREZA VOLUNTÁRIA 

 

De acordo com Brice (2011), em seu livro Maritime Law of Salvage, um 

salvador é um empreendedor voluntário que presta seus serviços e ou contribui para 

a preservação da propriedade marítima em perigo no mar. A prestação de tal serviço 

deve ser voluntária no sentido de não ser exclusivamente atribuível a pré-existente 

dever contratual ou dívida oficial para com o proprietário do bem salvado, nem ao 

interesse de autopreservação. 

Salvamento é um serviço voluntário realizado por pessoas sem obrigação 

legal, contratual ou oficial de fazê-lo, quando uma embarcação está em perigo no 

mar e necessário, preservar a embarcação, contribuir para a segurança da 

embarcação, dos seus materiais ou da carga ou, contribuir para a segurança das 

vidas das pessoas a bordo. 

Quem pode ser salvador? 

 

a) Em conformidade com o Capítulo III, Artigo 12 da Convenção Internacional 
de Salvamento no MAR 1989, mesmo que o navio salvo e o navio 
executante das operações de salvamento marítimo pertençam ao mesmo 
proprietário; 
 

b) O comandante, os oficiais e tripulantes de um navio que está salvando 
outro navio; 
 

c) Segundo a International Salvage Union, os profissionais de salvamento 
são membros da Associação. Equipes de rebocadores que prestam 
serviços de salvamento. Por exemplo: salvadores profissionais tais como 
Smit, práticos, proprietários de rebocadores, Marinha / Coastguards, etc. 

 

Guardas costeiras e Harbourmasters (Capitães dos Portos) todos têm o 

dever de salvar vidas e propriedade, e assim, não podendo ser considerado como 
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tendo oferecido seus serviços em uma operação de salvamento. 

Consequentemente, eles somente podem reclamar um salvamento fora de suas 

funções oficiais, isso raramente ocorre. Foi também resguardado na Corte, que os 

navios de armadores estatais têm igual direito a uma recompensa justa e razoável 

quando realizam um salvamento. 

Organizações salva-vidas beneficentes como a RNLI (Royal National 

Lifeboat Institute) na Grã-Bretanha e Irlanda poderiam reclamar um salvamento, não 

como matéria de política interna. É amplamente aceito que a prestação do serviço 

de salvamento seja feita de forma voluntária não visando qualquer remuneração, em 

substituição da alegação de qualquer salvamento. A Marinha Real, no Reino Unido, 

tem o dever de defender o país, mas não necessariamente de protegera propriedade 

de terceiros em tempos de paz. Ela pode e algumas vezes fazem a referida 

reclamação salvamento, por intermédio do Ministério da Defesa. 

Todos os salvadores devem ser voluntários. Por exemplo, para mostrar a 

importância de serem voluntários, o Comandante e a tripulação não podem reclamar 

um prêmio de salvamento, enquanto eles estão a bordo do navio, porque é seu 

dever de preservar o empreendimento. Mas, se a embarcação está abandonada e 

eles, em seguida, voltarem a salvar o objeto em risco, eles são tratados como 

qualquer outro salvador e têm direito a reivindicar uma recompensa. 

No Brasil a assistência e salvamento de embarcações, elementos ou bem 

em perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores, bem como os danos 

causados a terceiros e ao meio ambiente decorrentes dessa situação de perigo, são 

submetidos às disposições do artigo 1 da Lei nº 7.203 de 03/07/84. Compete ao 

Ministério da Marinha a coordenação e controle das atividades de assistência e 

salvamento de embarcações, no entanto, este poderá delegar esses serviços a 

órgãos federais, estaduais, municipais e, por concessão, a particulares, em áreas 

definidas de jurisdição brasileira. Mesmo que disponha em contrário em qualquer 

cláusula contratual, quando a assistência e salvamento ocorrerem em águas sob a 

jurisdição nacional e existir envolvimento de embarcação brasileira nessa operação, 

a competência para julgar questões pertinentes ou decorrentes desse salvamento é 

da responsabilidade de tribunal brasileiro. O salvador terá direito a uma 

remuneração de comum acordo entre as partes. Na hipótese das partes não 

chegarem a um acordo sobre a remuneração ao salvador, este será decido por 

arbitragem ou por tribunal competente, sendo o poder Executivo brasileiro que 
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regulará as qualificações e as atribuições do árbitro. O direito a reclamação de uma 

remuneração por salvamento, por parte de um salvador, prescreve em dois anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4 - Serviço Voluntário. 
Fonte: International Salvage Union. 

 

2.7 SUCESSO 

 

Ao contrário de equipes de salvamento de terra, o salvador é pago por seus 

serviços sob a forma de recompensa. Por isso o salvamento deve ser considerado 

uma operação “sui generis”. É um conceito fundamental da lei de salvamento que o 

salvador deve ser incentivado pela perspectiva de um prêmio de salvamento 

apropriado, para intervir em qualquer situação de acidente para salvar o navio, a 

propriedade, em particular, a vida e prevenir a poluição. 
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O direito do salvador a uma recompensa é baseado no princípio da 

equidade, o qual permite ao salvador de compartilhar do benefício do salvamento a 

armador, o próprio navio e a carga. De acordo com o Artigo 12, item C da 

Convenção Internacional de Salvamento no Mar 1989, para ter direito ao prêmio de 

salvamento,deve haver sucesso na operação ou serviços meritórios prestados a 

sociedade, Estado, comunidade. Essa base é também conhecida como "no cure, no 

pay"(sem sucesso não há remuneração). No entanto, em determinadas 

circunstâncias como proteger o meio ambiente, desobstrução de vias navegáveis e 

etc. O sucesso parcial pode ser concedido. 

De acordo com o Artigo oito, item C da Convenção Internacional de 

Salvamento no Mar de 1989, a negligência dos salvadores pode ter um impacto 

sobre o prêmio de salvamento. Foi determinado em casos anteriores, que o dever do 

salvador de tomar as devidas precauções em um salvamento marítimo, não é 

diferente do dever em outros tipos de salvamento. O salvador tem que demonstrar a 

sua habilidade e o cuidado nas operações de salvamento, predicados inerentes à 

profissionais da sua posição. Deve lembrar que há diferentes níveis de habilidade 

esperada por um grande salvador. 

Na prática, os árbitros e cortes tendem a ser indulgentes quando se trata de 

salvadores, tendo em vista o interesse público em encorajar o salvamento e a 

urgência em algumas situações. Não há desejo em desencorajar as operações 

consideradas arriscadas. 

Embora as alegações de negligência dos salvadores não sejam muito 

comuns, os árbitros tendem a aplicar uma redução do prêmio. Conforme relatado 

pelo Professor Guido Carmarda da Universidade de Palermo, em seu no livro “IL 

Soccorso in Mare”, a negligência dos salvadores foi julgada no mais alto tribunal da 

Inglaterra, a Câmara dos Lordes, no caso do navio Tojo Maru. Este era um navio-

tanque que abalroou outro navio (quanto um navio investe sobre outro navio), e a 

praça de máquinas e um tanque de combustível foram inundados. 

Após a assinatura do contrato de salvamento, os salvadores enviaram uma 

equipe de salvamento de oito pessoas e um rebocador. O vazamento na praça de 

máquinas foi contido e a água foi bombeada para fora. A carga de óleo bruto foi 

bombeada para fora do tanque e a abertura do casco foi tamponada com a utilização 

de uma chapa de aço com 10,0 m de largura. Para fixar a placa, parafusos tiveram 

de ser disparados de uma arma. Mas antes que isso fosse feito, o tanque tinha que 
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estar livre de gás (free for fire). Contrariando as ordens de superiores, um dos 

membros da equipe de salvamento decidiu começar a disparar os parafusos. Houve 

uma explosão seguida de um incêndio que causou uma série de prejuízos. Foi 

necessário ajuda externa, e o fogo foi finalmente extinto. 

Os salvadores reclamaram um prêmio de salvamento e os interesses do 

navio contra argumentaram pelos danos causados por negligência, essa negligência 

coberta pelos Clubes de P&I ou seguradores de negligência profissional de apólice 

específica. Diante dos fatos, o árbitro determinou que os salvadores foram 

negligentes e que o armador poderia recuperar suas perdas desses salvadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5 - Verificação de sucesso 
Fonte: Artigos 8 e 12 da Convenção de Salvamento 1989 – Seção C. 

 

2.8 CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE SALVAMENTO NO MAR 1989. 

 

Uma conferência internacional, em 1989, aprovou uma nova convenção de 

salvamento, que provocou uma profunda mudança na natureza do salvamento. A 

intenção da Convenção Internacional de Salvamento de 1989 era incentivar os 

salvadores para agirem nos casos em que havia uma ameaça ao meio ambiente. 
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2.8.1 Implementação 

 

Segundo o sumário da Organização Marítima Internacional (IMO), muitos 

países, incluindo Reino Unido, EUA, China, Espanha e Grécia são signatários da 

Convenção Internacional de Salvamento no Mar 1989. Em 05 de outubro de 2015, o 

número de Estados contratantes era de 66, representando 51,31% da tonelagem do 

transporte marítimo mundial. Foi criada em 28 de Abril de 1989 e entrou em vigor em 

14 de Julho de 1996. Além disso, a Merchant Shipping ACT 1994 (Salvamento e 

Poluição), adotou as disposições da Convenção de 1989 para a legislação inglesa. 

A Convenção de 1989 substituiu uma convenção sobre a lei de 

salvamento adotada em Bruxelas em 1910, que incorporou o princípio do “no 

cure no pay”, o princípio segundo o qual um salvador só é recompensado 

pelos serviços, se a operação for bem-sucedida. Sob esta filosofia, um 

salvador que impediu um grande acidente de poluição sem salvar o navio ou 

a carga não iria receber o prêmio de salvamento. Portanto, a Convenção de 

1989 promoveu artigos para incentivar os salvadores na realização de 

operações que evitem ou minimizemos danos ambientais, com poucas 

chances de sucesso no salvamento dos bens. Embora hoje em dia o 

salvamento dependa principalmente da Convenção Internacional de 

Salvamento 1989, sua interpretação depende dos tribunais de cada Estado, e 

assim, o seu entendimento e interpretações sob as várias jurisdições, 

especialmente a Inglesa e a norte-americana. 

 

2.8.2 Conteúdo 

 

A Convenção Internacional de Salvamento 1989 possui 34 artigos, divididos 

em 5 capítulos, que dispõe as definições e princípios do direito de salvamento.  

Os artigos mais importantes são descritos abaixo: 

Nos termos do artigo 1, há um conjunto de definições que é importante 

destacar. 

a) Uma Operação de salvamento significa qualquer ato ou atividade 
desenvolvida para ajudar um navio ou quaisquer outros bens em perigo 
em águas navegáveis ou em quaisquer outras águas; 
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Embora a Convenção Salvamento preveja que qualquer serviço de 

salvamento, em qualquer água navegável, possa dar origem a uma reclamação de 

salvamento, o Reino Unido criou uma restrição, excluindo a reclamação de 

salvamento quando a ocorrência for em águas interiores. Segundo Rangel, Vicente 

Marotta (2014), em Natureza Jurídica e Delimitação do Mar Territorial, Águas 

interiores é uma faixa autônoma das águas territoriais, que ocupa as reentrâncias do 

litoral, baías, recôncavos, estuários, enseadas, assemelhadas aos lagos e rios.  

 

b) Navio significa qualquer navio ou embarcação, ou qualquer estrutura 
capaz de navegar; 

 

Como exemplo, anteriormente mencionado, uma plataforma de petróleo 

fixada ao fundo do mar, não é capaz de navegar, por isso não pode ser salva sob a 

égide da Convenção. 

 

c) Propriedade significa qualquer bem, ligado a costa não de forma 
permanente ou intencional e inclui o frete em risco; 

 
O salvamento somente reconhece como uma propriedade em perigo,o 

navio, o frete a pagar,o óleo combustível (bunker) e sua carga transportada a bordo. 

O conceito de propriedade foi ampliado de acordo com esta definição. 

 

d) Danos ao meio ambiente significam danos físicos e substanciais para a 
saúde humana, ou à vida marinha, ou recursos em águas costeiras ou 
interiores, ou áreas adjacentes aos mesmos, causados pela poluição, 
contaminação, incêndio, explosão ou incidentes dessa magnitude. 

 

A Convenção de 1989 contempla a poluição proveniente das operações de 

salvamento, conforme definido nos artigos 8, 13,14. Em abril de 2012 a União 

Internacional de Salvamento (ISU) propôs alterar a palavra substancial para 

significativa, e remover desta definição a restrição geográfica desnecessária como 

“em águas costeiras ou interiores”. 

A posição de autoridade foi alterada nos termos do artigo 6, pelo qual o 

comandante ou o armador poderia celebrar o contrato de salvamento em nome dos 

proprietários dos bens a bordo de um navio. Isso evitaria as discussões 

intermináveis entre armadores e os representantes da carga a bordo. Dessa forma, 

a carga não poderia evitar a contribuição que lhe cabe em um contrato de 
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salvamento, nos casos em que não foi possível entrar em contato com os seus 

representantes para obter instruções. Nestas circunstâncias, o armador é um agente 

indispensável o qual tem o dever de agir razoavelmente. Podemos citar um caso 

com um navio mercante que estava com carga total somente para um destinatário 

(apenas um proprietário da carga), o navio não estava em perigo real. Assim, o 

julgamento da Corte Inglesa foi que os armadores só poderiam decidir pela carga se 

fossem seus agentes. Na prática o armador, dependendo das circunstâncias em que 

se encontra o objeto sinistrado, faz urgentemente contato com os representantes da 

carga, para em conjunto, tomarem as ações e medidas necessárias para o 

salvamento. Deve ser ressaltado que as condições em que se encontra o objeto 

sinistro é preponderante, visto que, é obviamente fácil entrar em contato com 

apenas um proprietário da carga em um navio graneleiro que se encontra 

encalhado, entretanto é praticamente impossível entrar em contato com milhares de 

proprietários da carga em um navio de containers que está em chamas. 

 

Sem prejuízo ao artigo 7 o contrato pode ser anulado ou modificado se: 

a) Se o contrato tiver sido celebrado sob pressão ou ameaça e suas 
cláusulas injustificadas, ou; 

 

b) A remuneração prevista no contrato for excessiva ou diminuta 
relativamente aos serviços efetivamente prestados. 

 
Portanto, o contrato de salvamento deve ser razoável e necessário. 

 

O artigo 8 descreve os deveres do salvador, do proprietário e Comandante 

em evitar ou minimizar os danos ao meio ambiente, na realização das operações de 

salvamento. Com este artigo, a Convenção Internacional de Salvamento de 1989 

impõe internacionalmente um padrão comum de obrigações das partes envolvidas 

em operações de salvamento. 

O artigo 12 descreve as condições para uma recompensa aos salvadores 

que obtiveram um resultado útil nas operações de salvamento marítimo. Ressalta 

um dos princípios básicos da lei de salvamento. 

O artigo 13 descreve o critério para a fixação do prêmio de salvamento, que 

é composto por 10 itens. O principal prêmio de salvamento ainda é baseado em um 

"no cure no pay", sem sucesso não há remuneração, levando-se em conta os fatores 
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tradicionais de valor salvo, perigo, despesas de desembolso imediato, sucesso, 

tempo e riscos incorridos na operação de salvamento. Além disso, é considerado o 

esforço do salvador em proteger o meio ambiente da poluição. Os critérios são: 

 

a) o valor residual do navio e de outros bens; 
 

b) a perícia, habilidade e os esforços do salvador para prevenir ou minimizar 
danos ao meio ambiente; 
 

c) o grau de sucesso obtido pelo salvador; 
 

d) a natureza e o grau do risco; 
 

e) a perícia, habilidade e os esforços do salvador ao salvar o navio, outros 
bens e vidas humanas; 
 

f) o tempo despendido, assim como gastos e prejuízos sofridos pelo 
salvador; 
 

g) o risco de responsabilização e outros riscos assumidos pelo salvador ou 
seu equipamento; 
 

h) a presteza dos serviços dispensados; 
 

i) a capacidade de disponibilizar e utilizar navios ou outros equipamentos, 
destinados a operações de salvamento marítimo; 
 

j) o estado de prontificação e a eficácia do equipamento do salvador e 
respectivo valor. 

 
O pagamento da remuneração poderá ser efetuado por todos aqueles 

detentores dos direitos sobre o navio e outras propriedades, proporcionalmente aos 

respectivos valores salvos. No entanto, os Estados poderão regulamentar a sua lei 

nacional a fim de que o pagamento dessa remuneração seja efetuado apenas por 

um destes detentores de direito, fazendo jus a recurso contra os demais, na 

proporção de suas parcelas nos valores salvos. A remuneração, não incluindo 

quaisquer juros e ressarcimento de despesas judiciais que possam ser demandadas 

em decorrência, não deverão exceder o valor residual do navio e outros bens. 
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O artigo 14 da Convenção prevê que deva ser pago ao salvador uma 

indenização especial, sob circunstâncias específicas, em que ele tenha prestado 

serviços a um navio que, por si só, ou a sua carga, ameaçam causar danos ao meio 

ambiente e não conseguem receber certa quantidade mínima de prêmio.  

A compensação especial é baseada em um percentual que varia de acordo 

com as suas despesas, pelo qual pode ser majorado até um máximo de 30% das 

despesas efetuadas pelo salvador. Uma Corte tem o poder de aumentar esse valor, 

mas em nenhum caso o total a ser aumentado seja superior a 100% das despesas 

efetuadas pelo salvador. Igualmente, neste artigo, a negligência dos salvadores para 

prevenir ou minimizar danos ao meio ambiente é penalizado pela privação da 

totalidade ou parte de qualquer compensação especial. 

Artigo 18 prevê que a má conduta ou incompetência do salvador na 

administração do salvamento, pode determinar a privação de parte ou da totalidade 

do prêmio de salvamento nos termos da presente Convenção, na medida em que as 

operações de salvamento tornem-se necessárias ou mais difíceis pela existência de 

culpa ou negligência da sua parte ou se o salvador tiver sido considerado culpado de 

fraude ou outra conduta desonesta. 

É difícil determinar quais as perdas que o salvador causou aos proprietários 

quando um sinistro já ocorreu e o cenário é de atendimento imediato. É possível 

imaginar muitos cenários onde o salvador será capaz de afirmar que mesmo sendo 

negligente, ele não causaria perdas, visto que o navio e carga teriam uma perda 

total em qualquer caso. 

O artigo 20 assegura ao salvador uma garantia sob quaisquer leis nacionais 

ou internacionais. Os salvadores têm direito a uma garantia para fazer cumprir o seu 

direito de regresso contra o navio, visando sua remuneração em decorrência da sua 

intervenção bem sucedida, mesmo que a propriedade do navio seja transferida para 

outro. Para efetivação do crédito, o navio deve ser arrestado (detido) ou apreendido. 

Além da reclamação contra o navio, o salvador pode fazer uma reclamação pessoal 

contra o proprietário, se ele não estiver satisfeito com o produto da venda do navio. 

Em vigor a partir de 5 de setembro de 2004, a International Convention on 

Maritime Liens and Mortgages, ratificado por 18 países, excluindo o Brasil, de 

acordo com o site das Nações Unidas restabelece que uma reclamação de 

salvamento tem prioridade sobre todas as outras reclamações, desde que, salvando 

bens em perigo, os salvadores contribuam para o benefício de todos os 
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interessados. Os salvadores vão decidir o montante da garantia exigida, que 

normalmente é uma percentual do valor do montante das propriedades salvas.  

O artigo 21 descreve o dever de os proprietários do navio salvo e outros 

bens em fornecer as garantias. A carga pode ser liberada assim que os proprietários 

da carga fornecerem uma garantia satisfatória para o crédito, incluindo juros e 

custas do salvador. Segundo o livro Modern Maritime Law and Risk Management, no 

item 9.1, “Best Endeavour”, os melhores esforços dos armadores são esperados 

para garantir que os proprietários da carga forneçam esta garantia. Até que a 

garantia satisfatória seja fornecida, a propriedade salva não se movimentará do 

primeiro porto de chegada, após se encerrar o salvamento, sem o consentimento do 

salvador. 

O artigo 23 prevê um limite de dois anos para iniciar processos judiciais ou 

arbitrais na sequência de uma reclamação de salvamento. A limitação tem início na 

data em que as operações de salvamento são encerradas. Durante o período de 

dois anos, uma prorrogação do prazo pode ser acordada pelas partes. Uma ação de 

indenização por alguém envolvido no processo de salvamento pode ser instituída 

após a prescrição, com a suposição de que essa reclamação é trazida dentro do 

prazo permitido pelo Estado em que o processo tramita. No entanto, se o navio não 

é salvo e as perdas se devem à negligência do salvador, o prazo para produzir uma 

ação contra o salvador será baseada no dano causado pela negligência. 

 

2.8.3 Denúncia 

 

O artigo 31 prevê que esta Convenção poderá ser denunciada ao Secretário 

Geral da IMO (International Maritime Organization) por qualquer Estado 

consignatário, em qualquer data após decorrido um ano da data em que a 

Convenção entrou em vigor naquele Estado. A denúncia terá efeito um ano após a 

data de depósito do instrumento de denúncia, ou após decorrido qualquer outro 

período mais longo especificado no instrumento de denúncia. 

 

2.9 O CONTRATO DE SALVAMENTO 

 

Salvamento é muitas vezes realizado através de um contrato de salvamento, 

embora este não seja um pré-requisito. Um contrato de salvamento envolve a 
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negociação de um prêmio de salvamento pelo salvador antes de salvar o bem em 

perigo. 

São várias condições implícitas em tal contrato: 

a) a propriedade está em perigo; 
 

b) o salvador não está pronto para o atendimento devido a outro contrato; 
 

c) o salvador não está atuando oficialmente; 
 

d) a menos que haja um termo em contrário no contrato, os serviços devem 
resultar em sucesso – no cure no pay; 
 

e) o montante acordado deve ser pago com os recursos das propriedades 
salvas; 
 

f) o salvador tem penhor sobre esses bens; 
 

g) o acordo é feito de boa fé, todos os fatos relevantes terão que ser 
divulgados. 

 

Dos contratos de salvamento o mais comumente utilizado tem sido o Lloyd’s 

Open Form (LOF), que invoca os princípios fundamentais do salvamento. Ao assinar 

o LOF, o Comandante formalmente reconhece que ele necessita de ajuda, que 

realmente está sendo salvo, e dá ao salvador o direito de usar a os recursos do 

navio. O Comandante do navio em perigo age como representante do proprietário, 

tanto sob a “English Common Law” como da Convenção de Salvamento de 1989 em 

seu artigo 6. 

Existem várias formas alternativas de contrato de salvamento, tais como o 

Japonese Form e Beijing Form, Moscow Form e Turkish Form. Eles são, porém, os 

contratos de salvamento daqueles Estados, no entanto, o LOF continua ser o 

contrato internacionalmente preferido. 

 

2.9.1 Lloyds Open Form 

 

A maioria dos serviços de salvamento em todo o mundo são prestados nos 

termos do contrato de salvamento Lloyds Open Form (LOF). Este contrato de 

salvamento incorporou as disposições da Convenção Internacional de Salvamento 
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no Mar de 1989. Mesmo que um Estado não seja consignatário da Convenção, terá 

que respeitar os termos e condições previstas na Convenção,ao assinar um LOF. 

De acordo com ISU International Salvage Union o primeiro texto moderno do 

Lloyd Form and Salvage Agreement foi adotado em 1892 e foi padronizado em1908. 

Os atrasos nas negociações em termos contratuais ocorriam na maioria das 

operações de salvamento. Como resultado, o LOF evoluiu para permitir que as 

decisões fossem tomadas mais rapidamente quando um navio estivesse em uma 

situação de perigo. Este formulário permite essencialmente que as partes cheguem 

a acordo, e que a operação siga em frente, e na hipótese das partes não chegarem 

a um acordo sobre o valor adequado do prêmio de salvamento, então, um árbitro 

nomeado pelo Lloyds de Londres tomará a decisão. 

O contrato de salvamento lançado pelo Lloyds em 1908 vem sendo 

aperfeiçoado ao longo dos anos, culminando com a última versão o LOF 2011, que 

entrou em vigor em 09 de maio 2011. Esse contrato de salvamento continua a 

evoluir para resolver problemas práticos decorrentes dessa operação e é 

administrado em Londres pelo Lloyds Salvage Arbitration Branch (SAB). 

De acordo com o Lloyds de Londres, o LOF define um processo através do 

qual as partes podem concordar com o montante da garantia de salvamento, para 

que a propriedade salva possa ser liberada. Para assegurar que a garantia do 

salvamento seja fornecida, o salvador tem um vínculo com a carga, ou seja, o direito 

de deter a propriedade, para atendimento a sua reclamação de salvamento. A 

garantia deve ser apresentada pelo Clube de P&I do armador no Lloyds, a satisfação 

das partes, por um fiador baseado no Reino Unido, ou sob a forma de depósito em 

dinheiro. Por esta razão, há serviços de administração de reclamações de 

salvamento baseados em Londres. 

De acordo com o site do Lloyds, SCR Digest nº 5, as principais alterações no 

LOF 2011 com relação a versões anteriores referem-se: 

a) As futuras publicações relacionadas a prêmios de salvamento do LOF 
estão sujeitas às condições estabelecidas nas cláusulas do Lloyds 
Standard Salvage Arbitation; 
 

b) A nova exigência de notificar o Conselho do Lloyds no prazo de 14 dias 
após a assinatura do LOF; 
 

c) Um novo requisito relativo ao fornecimento de garantia para os honorários 
e despesas do Lloyds, arbitragem e arbitragem de apelação; 



48 

 
d) Novas disposições para salvamento de navios conteneiros, conectando 

os interesses não representados na liquidação dos acordos, e excluindo o 
baixo valor da carga da provisão de fundo salvo. 

 

O formato do LOF 2011 especifica em sua primeira página nove caixas para 

preenchimento, conforme abaixo: 

a) O nome dos contratantes do salvamento; 
 

b) Identifica a propriedade à ser salva; 
c) Local acordado para entregar o objeto salvo em segurança ( muitas vezes 

não é preenchido); 
 

d) A moeda padrão do prêmio (na omissão é utilizado o dólar americano); 
 

e) A data do acordo entre as partes; 
 

f) O local da assinatura do acordo; 
 

g) Se a cláusula SCOPIC é incorporada; 
 

h) Identifica a pessoa que assina em nome dos salvadores; 
 

i) Comandante ou outra pessoa que assine em nome da propriedade salva; 
 

De acordo com a cláusula SCOPIC seção II. B, os direitos e 

responsabilidades daqueles que assinam o LOF 2011 são especificadas sob as 

caixas, por meio de cláusulas (A-L) e avisos importantes (1-4) da seguinte forma: 

a) Principais obrigações dos contratantes; 
- Cláusula A - os salvadores têm que despender os seus "melhores 
esforços" para salvar a propriedade e levá-la com segurança a um local 
ou a outro local acordado, 
 

- Cláusula B – os salvadores devem usar seus melhores esforços para 
evitar ou minimizar os danos ao ambiente. 
 

b) Natureza dos serviços contratados; 
- Cláusula C – A menos que a cláusula SCOPIC seja excluída, o contrato 
não irá incorporá-la automaticamente. É necessária que o uso da cláusula 
seja uma opção do contratante, e que isso não acontece por padrão, 
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- Cláusula D: Os serviços de salvamento devem ser prestados mediante 
ao "No Cure No Pay", sem sucesso não há remuneração, princípio sujeito 
às disposições da Convenção de Salvamento no Mar de 1989; 
 

- Cláusula E: Quaisquer serviços prestados pelos contratantes antes da 
assinatura do formulário são abrangidos pelo atual acordo. Assim, o 
contrato volta no tempo, bem como abrange serviços futuros. 

 

c) Deveres do proprietário; 
- Cláusula F: Os proprietários devem cooperar plenamente com 
salvadores. Particularmente, os salvadores podem usar qualquer aparato 
ou equipamento do navio, livre de despesa e serão fornecidos aos 
salvadores todas as informações razoáveis e exequíveis de se obter, e os 
proprietários do objeto a ser salvo deverão cooperar plenamente na 
obtenção de permissão de entrada para um lugar seguro. 

 

d) Após o término da operação de salvamento; 
- Cláusula G: Se não há nenhuma perspectiva razoável de um resultado 
útil conduzindo a um prêmio de salvamento de acordo com a Convenção 
de Salvamento de 1989, Artigos 12 e / ou 13, os proprietários do navio ou 
os salvadores podem notificar a conclusão dos serviços, 
 

- Cláusula H: O contrato é considerado concluído quando a propriedade 
está em condições de segurança em um local seguro; 
 

- Cláusula I: O prêmio de salvamento será determinado pelo arbitramento 
em Londres, seguindo as cláusulas do “Lloyds Standard Salvage 
andArbitration” (LSSA Clauses) e “Lloyd’s Procedual Rules” em vigor na 
data de assinatura do acordo; 
 

- Cláusula J: A lei que rege este contrato e qualquer arbitragem é a lei 
Inglesa. Por este motivo, o LOF incorpora as disposições da Convenção 
de Salvamento de 1989. 

 

e) Outras cláusulas e notificações importantes; 
- Cláusula K: O Comandante ou pessoa que assina o contrato,representa 
os proprietários do objeto a ser salvo a bordo. 
 

- Cláusula L: Qualquer tipo de incentivo é proibido para qualquer parte 
deste acordo. 
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Fluxograma do processo do LOF. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 6 - Fluxograma do processo de realização do LOF. 
Fonte: Relatório de 2014 Lloyds. 
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2.9.2.1 Detalhamento do fluxograma 

 

1. O Navio encontra-se sinistrado sem condições de deslocamento por 
meios próprios; 
 

2. Armador ou proprietário da embarcação solicita apoio de sua estrutura de 
terra para contratação de uma empresa de salvamento, com a finalidade 
de preservar a propiredade, as pessoas e o meio ambiente. O Contrato 
Lloyd’s Open Form é assinado e a cláusula SCOPIC é acionada; 
 

3. A empresa de salvamento e o Clube de P&I do navio tem até 14 dias para 
comunicar a estrutura do Lloyd’s a assinatura do contrato; 
 

4. A empresa de salvamento coleta a garantia de USD 3 milhões fornecida 
pelo Clube de P&I do navio, dando assim prosseguimento ao processo de 
salvamento; 
 

5. Ao chegar a um acordo a garantia é coletada; 
 

6. Na hipótese de não concordar com os valores da garantia é apontado 
pelo Lloyd’s um árbitro; 
 

7. Os valores são arbitrados e concordos pelas partes; 
 

8. A garantia é fornecida pelo Clube de P&I do navio e coletada pela 
empresa de salvamento; 
 

9. Os valores do prêmio de salvamento foram aceitos; 
 

10. O prêmiode salvamento foi pago; 
 

11. A garantia foi liberada; 
 

12. Na hipótese do prêmio não ter sido aceito haverá uma discussão entre 
as partes; 

 

13. Recurso foi revogado; 
 

14. O prêmio de salvamento foi pago; 
 

15. A garantia foi liberada; 
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16. Recurso do prêmio foi publicado ; 
 

17. Prêmio de salvamento pago; 
 

18. Garantia liberada. 
 

2.9.3 Cláusulas do Lloyd’s Standard Salvage Arbitration (LSSA) e regras 

processuais. 

 

O LOF permite as partes envolvidas que concordam que a operação de 

salvamento deva seguir em frente, mesmo que os envolvidos não cheguem a um 

acordo sobreo valor adequado de prêmio de salvamento. Diante dessa 

impossibilidade, um árbitro especialista é nomeado pelo Lloyds de Londres para 

decidir sobre o valor do prêmio de salvamento. A arbitragem está sujeita a cláusulas 

do Lloyd’s Standand and Salvage Arbitration (LSSA) e suas as regras processuais. 

Em conformidade com o com o site do Lloyd’s, aprovado e publicado pelo 

conselho do Lloyd’s, as mais importantes cláusulas são as descritas abaixo: 

A cláusula 2 dispõe sobre o objetivo primordial, que é de sempre que houver 

qualquer pedido ou decisão de prêmio, importa salientar a existência de: 

a) Promover a segurança da vida humana no mare apreservação da 

propriedade, e durante as operações desalvamento prevenir ou minimizar 

danos ao meio ambiente; 

 

b) Assegurar que as disposições sejam exploradas de boa fé e de forma 

eficiente; 

 

c) Incentivar a cooperação entre as partes e com as autoridades envolvidas; 

 

d) Garantir que as necessidades, desde que razoáveis dos salvadores e 

proprietários dos bens envolvidos sejam atendidas; 

 

e) Garantir que as disputas sejam tratadas de forma justa e eficiente dentro 

de um prazo e custo razoáveis. 

 

A cláusula4 descreve disposições do direito de arrestar uma embarcação no 

transporte marítimo (Confiscar bens ou quaisquer outras propriedades através de 

uma ação judicial). 
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a) Os salvadores devem notificar ao Conselho do Lloyds quando os 
serviços de salvamento estão terminados e do valor da garantia que eles 
exigem dos proprietários dos bens recuperados; 
 

b) O montante da garantia deve ser razoável, como também deve ser 
apresentado ao Conselho do Lloyd’s um fiador, na forma aprovada pelo 
Conselho do Lloyds. Oárbitro tem o poder de reduzir ou aumentar o valor 
da garantia, a qualquer momento; 
 

c) Os armadores devem usar seus melhores esforços para providenciar a 
garantia antes de a propriedade ser efetivamente salva, visto que, os 
salvadores detem a proriedade do bem salvo até que ela seja fornecida; 
 

d) Salvadores não estão autorizados a arrestar ou dete ra propriedade, a 
menos que uma tentativa de retirar a propriedade seja feita,ou 21 dias 
após se encerrarem os serviços de salvamento. 

 

Outras cláusulas incluema nomeação de árbitros, procedimento de 

arbitragem, e a representação das partes. Uma das partes no salvamento solicita 

Lloyds que nomeie um árbitro. O árbitro é selecionado pelo Lloyds obedecendo a 

uma rotatividadede um painel de profissionais qualificados de mercado, os quais são 

altamente experientes e que fazem parte do “Queens Counsel List”. A arbitragem 

tem lugare m Londres e qualquer parte que pretenda ser ouvida deve ter um 

representante no Reino Unido. 

De acordo com os termos das cláusulas 6.6 e 10.8 do Lloyd’s Standard Form 

and Salvage Agreement e do Lloyd’s Standard Salvage and Arbitration Clauses o 

árbitro ou os árbitros terão o direito a solicitar uma garantia para os seus honorários 

e despesas, de uma ou mais das partes no contrato LOF. 

Cláusula 10 descreve o procedimento de apelações e de recursos. Há um 

prazo limite de 21 dias para enviar uma notificação por escrito de apelação ou de 

recurso para o Conselho do Lloyd’s. 

Cláusula 12 descreveno site da Agência de Lloyd’s, as condições que 

determinam a disponibilidade de prêmios de salvamento do LOF. Este será 

normalmente disponibilizado para ser visto 21 dias após o prêmio ou recurso do 

prêmio for formalmente publicado às partes do contrato, a menos que tenha uma 

solicitação de arbitragem por qualquer das partes, solicitando que o prêmio seja 

mantido em sigilo. 
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As disposições especiais se referem a navios porta conteiners. As cláusulas 

13, 14 e 15 aplicam-se somente aos sinistros com navios porta conteiners 

carregados, e que são projetados para o manuseio de multi cargas, de forma mais 

ágil e economicamente eficientes. 

De acordo com o “Lloyd’s Procedural Rules” a arbitragem será conduzida de 

acordo comas regras processuais aprovadas pelo Conselho (Regras dos direitos 

processuais do Lloyd’s), em vigor à data da assinatura do LOF. 

De acordo com a cláusula 2 do Lloyd’s Procedural Rules, o árbitro irá 

convocar uma reunião com os representantes das partes no prazo de 6 semanas, 

após ter sido nomeado para discutir como será conduzida a arbitragem. O árbitro 

estabelece um calendário para as partes para fornecer informações sobre os valores 

salvos, para a troca de dados sobre os serviços de salvamentoe a definição de uma 

data para a audiência. Portanto, o processode arbitragem é esclarecido por meio 

dessas regras. 

Antes da Arbitragem, as partes envolvidas trocarão as suas evidências 

quanto aos serviços de salvamento, assim como avaliar o serviço prestado.  

 

Regra 3 fornece os direcionamentos que devem incluir: 

 

a) Uma data paraa divulgação dos documentos, incluindo declarações de 
testemunhas; 
 

b) Uma datapara a comprovaçãodos valores; 
 

c) A data em que qualquer das partes devem identificar qualquer problema 
no processo que exija apelação; 
 

d) Uma data para reuniões a menos que todas as partes, com aviso prévio 
razoável, concordem que as mesmas são desnecessárias; 
 

e) A menos que acordado por todos os representantes das partes, uma data 
para a audiência e as estimativas para o tempo provável que seja 
necessário ao Árbitro para a leitura das evidências e avançar para os 
debates; 
 

f) Quaisquer outras questões consideradas pelo árbitro ou qualquer parte 
para ser apropriado e/ou incluído no pedido inicial; 
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Regra 4 estabelece os documentos que devem ser divulgados, salvo acordo 

em contrário, como: 

a) Quaisquer registros atuais, mantidos pelo pessoal dosarmadorese do 
pessoal contratadopelo Contratante (incluindo quaisquersubcontratados) 
e seus respectivos inspetoresou consultores, ematendimentodurantea 
totalidade ouparte dos serviçosde salvamento; 
 

b) Gráficos, fotografias, vídeo ou filmes; 
 

c) Relatórios atuais, incluindo telex, fac-símileou impressões dee-mails; 
 

d) Relatórios de vistoria; 
 

e) Documentos importantes que comprovem as despesas de desembolso do 
armador, dos rebocadores utilizados no salvamento ou outras 
embarcações e equipamentos; 
 

f) Declarações de testemunhas ou outros documentos privilegiados. 
 

Em conformidade com a regra 5, se houver quaisquer relatórios de peritos, 

como exemplo um especialista em incêndio, esses relatórios serão trocados com a 

permissão do árbitro. A prova pericial deve ser apenas de um perito em cada área. 

O árbitro tem amplos poderes para fazer solicitações para controlar o processo, de 

decidir a que evidências ele vai admitir, e para fazer o que for necessário para a 

arbitragem funcionar sem problemas e de forma eficiente. Outras cláusulas das 

regras processuais incluem os poderes dos árbitros, mediação, arbitragem e 

audiência de apelação. 

 

2.9.4 Special Compensation P&I Clause 

 

De acordo com o site do Lloyd’s (2015), na Convenção de Salvamento de 

1989 foi introduzido um novo conceito de proteção aos interesses dos salvadores. O 

artigo14 da Convenção de Salvamento proporcionou maior proteção aos interesses 

dos salvadores para compensar os seus esforços se a sua operação de salvamento 

havia contribuído para a proteção ao ambiente, mesmo que não tenham auferido 

total ou qualquer outro valor de prêmio de salvamento. Os salvadores poderiam 

então recuperar as suas despesas à uma taxa justa. O Lloyd’s exclusivamente 
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incorporou este artigo no contrato LOF de 1990. No entanto, houve algumas 

dificuldades com a interpretação deste artigo. 

Em conformidade com o parecer do Lord Mustill (1997), em decisão “The 

House of Lords” no caso do navio Nagasaki Spirit, Semco Salvage Marine Pte 

Ltd.v.Lancer Navigation Company Ltd., com a qual a indústria de salvamento veio a 

ficar insatisfeita, motivou à criaçãoda Special Compensation P&I Clause (SCOPIC) 

incorporada ao LOF 2000. Esta cláusula descreve principalmente sobre o 

pagamento aos salvadores para evitar danos ambientais, mesmo quando não haja 

nenhum valor deixado nap ropriedade a ser salva. A fim de reivindicar a 

compensação especial, deve ser demonstrado que a embarcação ou a carga 

ameaçam causar danos ao meio ambiente. Um salvador pode invocara cláusula 

SCOPIC como uma alternativa ao regime de compensação especial do artigo14 da 

Convenção. De acordo com o relatório do Lloyd’s Open Form (2014), dados 

estatísticos informam que foi invocada a cláusula SCOPI Centre 10% e 20% dos 

casos de assinatura de um LOF nos últimos anos. É cada vez mais frequente em 

alguns dos grandes casos, especialmenteonde existe um grau muito elevado de 

danos ao navio e a carga. 

O contrato com a clásula SCOPIC incorporada ao LOF 2011 entrou em vigor 

em 1º de janeiro de 2011. São três Apêndices (A, B & C): as tarifas, o Shipowner 

Casualty Representative (SCR) ou “Representante Especial do Sinistro”, 

respectivamente. Na versão de 2011, houve um aumento médio de 10% no 

apêndice 'A' da tabela de preços. O Comite do SCOPIC organiza e avalia essas 

tarifas da cláusula SCOPIC, que serão implementadas e publicadas posteriormente. 

Apesar de danos ao meio ambiente ser uma questão de maior relevância 

para os Clubes de P&I, na prática, tem um efeito sobre o salvamento da 

propriedade, particularmente nos casos em que não haja viabilidade econômica do 

salvamento, sendo a remoção de destroços (wreck) o desfecho da ação securitária. 

A proteção aos interesses dos salvadores foi bem recebida pela maioria das 

partes nesse cenário, no entanto, ainda carece de maior aprimoramento relacionado 

aos custos de salvamento. 

De acordo com o relatório da Câmara dos Lords (1997), este foi um ponto 

que ocupou a High Court, o Tribunal de Recurso da Câmara dos Lordes, na 

Inglaterra, no caso do navio Nagasaki Spirit. Ele manteve advogados e contadores 

ocupados por anos. A princípio a questão, neste caso, foi a preocupação com a 
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definição de despesas previstas no artigo 14 (3) e, em particular, de que parte dela 

que se refere a "tarifa justa para equipamentos e pessoal razoavelmente utilizados 

na operação de salvamento", de acordo com a Convenção de Salvamento no Mar 

1989. Aquestão era saber se é permitido incluir uma taxa de rentabilidade de 

mercado, ou se o salvador tinha direito a apenas ao reembolso das des pesas. A 

House of Lords publicou um acórdão onde decidiuque atarifa justaabrigada pelo 

artigo14 (3), são aquelas relacionadas a despesase não incluem qualquer 

componente de lucro. 

Além disso, uma vez que estes casos surgiram quando o valor da 

propriedade salva era insuficiente, os salvadores ficavam descobertos e tinham 

dificulda de em receber o pagamento. Os problemas como artigo 14 levaram ao 

desenvolvimento da cláusula SCOPIC que entra em vigor por acordo contratual. 

De acordo com Archie Bichop, em “The Mystery of SCOPIC Unravelled”, a 

cláusula SCOPIC surgiu devido ao reconhecimento, tanto pelos Clubes de P&I, 

quanto pelos salvadores que o impacto ambiental dos acidentes de navegação 

estavam se tornando cada vez mais significativos. 

Uma série de casos em que a extensão da ameaça ambiental e o valor 

provável de propriedade salva não estariam claros. Levando-se em consideração um 

incêndio em um navio petroleiro. As propriedades envolvidas, tais como a carga e o 

navio, que juntas somam um valor salvo alto, poderão ser tão extensamente 

danificados, ou até mesmo serem perdidas totalmente, que não deixarão ao 

salvador, qualquer valor de propriedade salva. Diante desse cenário, o salvador 

pode se recusar a prestar socorro, por imaginar que se o navio petroleiro e a carga 

são totalmente destruídos pelo fogo, ele não será recompensado por suas despesas 

e risco. 

Em qualquer caso o Clube de P&I está em risco, mesmo que apenas parte 

da carga de óleo seja derramada, um enorme custo de combate, contenção e de 

limpeza cairão sobre aquele Clube. Conforme dados estatísticos do jornal de 

Richard T. Carson (2012), que exemplifica o caso da Exxon que desembolsou mais 

de $ 3 bilhões (três bilhões de dólares americanos) com a limpeza do óleo 

derramado do navio Exxon Valdez em março de 1989 no estreito de Prince William 

no Alasca. Até mesmo o óleo combustível (bunker) derramado de um navio 

graneleiro, como o Selendang Ayu, que transportava soja, teve os custos de limpeza 

em de mais de US$ 100 milhões. 
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Conforme o artigo “A Salvage, No Cure No Pay” (1999) de Bom C.WD, a 

resolução do caso do navio Nagasaki Spirit chamou a atenção pela forte reação dos 

salvadores que, após demoradas discussões com a comunidade salvamento 

marítimo, chegou a uma solução. Este foi um conjunto de cláusulas que sustentam a 

base para o cálculo da compensação especial, incluindo bônus, no âmbito das linhas 

de orientação estabelecidas pela União Internacional de Salvamento (ISU) e 

esclarecimentos de outros critérios relevantes conhecidos como compensação 

especial e Cláusula de Indenização (SCOPIC). 

A solução fornecida pela cláusula SCOPIC é que as partes de um contrato 

de salvamento podem acordar em incorporar a cláusula SCOPIC em qualquer 

contrato LOF como referência, subcontratando o artigo 14 da Convenção. Essa 

subcontratação é permitida nos termos do artigo 6.º da Convenção de Salvamento. 

SCOPIC pode ser invocado por salvadores em qualquer fase da operação 

de salvamento, independentemente das circunstâncias. Não há necessidade para os 

salvadores de provar uma ameaça ambiental. Antes de o SCOPIC ser invocado, o 

salvamento seria feito no habitual “no cure no pay” sem sucesso não há 

remuneração. O artigo 14 está assegurado, estando presente desde o início do 

salvamento até SCOPIC ser invocado. No entanto, esta cláusula só pode ser 

invocada se tiver sido incorporada no contrato. 

Após o SCOPIC ser invocado, os armadores e os Clubes de P& I devem 

fornecer uma garantia de US$ 3 milhões no prazo de dois dias úteis. Se o valor foi 

considerado demasiado elevado por parte dos armadores, ou muito baixa pelo 

salvador, o valor pode ser ajustado posteriormente. A avaliação da remuneração 

SCOPIC começa a partir da data que a cláusula for invocada. 

De acordo com o Shipping Law Handbook, 5ª Edição Michael Bundock 2007, 

existe um código de conduta voluntário entre os principais salvadores e do Grupo 

Internacional dos Clubes P&I. O fornecimento de garantia para a cláusula SCOPIC 

não é automática, embora o Clube normalmente forneça. Da mesma forma, os 

clubes, muitas vezes, fornecem garantia à autoridade portuária, se for necessário 

para permitir que o navio danificado possa entrar num porto de refúgio. 

De acordo com a cláusula 9 do SCOPIC 2011, se a garantia do SCOPIC não 

for apresentada dentro de dois dias, os salvadores poderão remover a cláusula 

SCOPIC. Os salvadores ainda serão capazes de confiar o recebimento dos seus 

direitos pelo artigo 14. O salvador ainda pode encerrar seus serviços, se ele não 
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acreditar que o pagamento SCOPIC e o valor da propriedade salvo, irão cobrir o 

custo dos serviços. O armador poderá extinguir a obrigação de pagar a remuneração 

SCOPIC mediante ao aviso prévio de cinco dias ao salvador. 

Em conformidade com International Oil Spill Conference (2005), 

Development of a new insurance protocol for marine casualty response, a SCOPIC 

prevê o pagamento em uma base diária, com as taxas pactuadas com antecedência. 

Por serem as taxas previamente acordadas, significa que o custo total é conhecido 

muito rapidamente. O armador / Clube de P&I podem nomear um gestor de 

salvamento Special Casualty Representative (SCR), Representante Especial do 

Sinistro, que tem a obrigação de monitorar e controlar o emprego de equipamentos e 

embarcações, em conformidade com o plano de salvamento aplicado. 

Quaisquer quantias devidas dentro da Cláusula SCOPIC serão deduzidas do 

valor do prêmio do artigo 13. Quaisquer valores devidos a título da Cláusula 

SCOPIC serão pagos pelos armadores no prazo de um mês. 

A remuneração da Cláusula SCOPIC é gerada em um sistema de tabela de 

preços. Portanto, há tarifas fixas para equipamentos e pessoal utilizados. Estas 

tarifas são aprovadas pelos Clubes de P&I com os salvadores. A estas tarifas, há 

também um acréscimo fixo de 25%, com a finalidade de promover um incentivo 

adicional. 

Há um limite para equipamentos portáteis de 1.875 vezes o custo da 

substituição desse equipamento. Na hipótese de um equipamento essencial tiver de 

ser contratado a um preço mais elevado do que a tarifa, o contratante pode 

reivindicar uma elevação de 10% sobre esse montante. 

A compensação especial disponível para salvadores no âmbito da 

Convenção de Salvamento 1989 enfrentou problemas na aplicação prática. A 

Cláusula SCOPIC assim introduzida é uma obrigação contratual e não uma 

obrigação legal, e os limites de compensação de Convenções, se aplicam a esta 

Cláusula se não estiver acordado. Os serviços de salvamento continuarão a ser 

avaliados segundo os critérios habituais para se chegar a uma decisão nos termos 

do artigo 13. 

Embora a Cláusula SCOPIC seja uma estrutura segura para os salvadores, 

ela possui algumas obrigações que não os deixam muito satisfeitos. Isso porque, se 

o prêmio do artigo 13 for superior ao montante desta Cláusula, então ao prêmio do 
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artigo 13 será descontado em 25% da diferença entre o prêmio do artigo 13 eo 

prêmio da Cláusula SCOPIC. 

Exemplificando com valores, se a reclamação da Cláusula SCOPIC foi de 

US $ 10 milhões, mas o prêmio do artigo 13 é de R $ 30 milhões, então a diferença 

entre os prêmios é de US$ 20 milhões. Uma vez que o prêmio do artigo 13 foi 

superior à remuneração da Cláusula SCOPIC, não haveria pagamento sob esta 

Cláusula. No entanto, devido a Cláusula SCOPIC ter sido invocado, os salvadores 

serão obrigados a dar um desconto de 25% sobre a diferença, ou seja, 25% dos 

US$ 20 milhões, resultando em uma redução de US$ 5 milhões, desse modo, 

reduzindo a reclamação do artigo 13 para US $ 25 milhões. 

O objetivo do desconto é para desencorajar os salvadores de 

constantemente invocar a Cláusula SCOPIC, mesmo quando o fundo salvo for 

grande. A visão dos autores é que se a Cláusula SCOPIC for constantemente 

invocada, iria atacar o princípio básico do salvamento que é o “no cure no pay”. 

Um dos objetivos mais importantes do contrato LOF é que ele é considerado 

apropriadamente justo para o salvador, proprietários e seguradores. No entanto, 

existem problemas práticos que causam certas vantagens e desvantagens quando 

se aplica a cláusula SCOPIC. 

As vantagens são: 

a) Para os armadores: 

- Muito menos tempo e dinheiro gasto em disputas sobre quanto deve ser 
pago; 
 

- Melhor controle sobre a sua exposição ao cálculo dos salvadores, numa 
fase inicial; 
 

- Pronta assistência em minimizar os riscos de poluição; 
 

- Armadores podemencerrar a operação. 
 

b) Para os salvadores: 

Sabem rapidamente quanto dinheiro eles vão receber; 
 

- As taxas são rentáveis; 
 

- Não necessitam ispender muito tempo provando o quanto deve ser 
pago; 
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- Terão rapidamente uma garantia. 

 

Para os proprietários de carga: Eles podem entender que a carga foi salva 

em consequência de um salvamento, sobretudo pago pela Cláusula SCOPIC, 

embora sua carga representasse apenas uma pequena porção dos custos de 

salvamento. Muitos casos que anteriormente teriam sido provavelmente tratados 

como não rentáveis para os salvadores, e que se tornaram remoção de destroços 

(wreck removal) teriam sido resolvidos com o LOF/SCOPIC. 

As desvantagens da Cláusula SCOPIC: 

Para armadores: Os salvadores podem recuperar mais dinheiro do que 

poderiam anteriormente. 

Para salvadores: se o salvamento foi bem sucedido e o fundo salvo for 

grande, eles podem ter feito mais dinheiro sobre uma reclamação, que o contrato 

LOF sem a cláusula SCOPIC, em decorrência do desconto de 25%, como 

esclarecido na página 60. 

Special Casualty Represetatives (SCR) são representantes do casco e da 

carga e seu acesso foi introduzido pelos seguradores para obter melhores 

informações sob os serviços durante o salvamento. Esses representantes podem ser 

nomeados uma vez que a cláusula SCOPIC foi invocada. 

Em conformidade com a cláusula 12 da SCOPIC 2011, “a qualquer momento 

após a cláusula SCOPIC ter sido invocada, o segurador de Casco e Máquinas (ou, 

se houver mais de um, o segurador líder) e um proprietário ou segurador da 

totalidade ou parte de qualquer carga a bordo do navio, podem nomear cada, um 

representante especial, doravante denominado Representante Especial do Casco e 

Representante Especial da Carga e ambos denominados Representantes Especiais, 

com a incumbência de assistir o sinistro e para observar e relatar sobre a operação 

de salvamento, nos termos e condições estabelecidos no Anexo C. Tais 

representantes especiais devem ser técnicos e advogados que não exerçam a 

função. De acordo com a cláusula SCOPIC apêndice C, o SCR tem o direito de ser 

informado de todos os fatos relevantes referentes à operação de salvamento, se 

razoavelmente as circunstâncias permitirem. O SCR está a bordo exclusivamente 

para investigar, monitorar, verificar e informar sobre questões relevantes para a 

operação de salvamento, e para avaliar se prêmio de salvamento será feito de 
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acordo com o artigo 13 da Convenção de Salvamento 1989 ou pela remuneração 

SCOPIC. 

O SCR é nomeado pelos armadores, no entanto é uma pessoa 

independente, nomeado a partir de uma lista de SCR aprovada pelos Clubes P&I. 

De acordo com a lista de SCR do Lloyd’s em novembro de 2015, constam 47 

membros. Um conjunto de diretrizes que descrevem as funções, poder e ações 

desses representantes, é encontrado na cláusula SCOPIC. 

De acordo com a SCOPIC, Apêndice B, parágrafo 2, “o dever primário do 

SCR deve ser o mesmo que o do contratante, ou seja, para usar seus melhores 

esforços para ajudar no salvamento do navio e respectivos bens, e ao fazê-lo, 

prevenir e minimizar os danos ao meio ambiente”. 

Em conformidade com o site do Lloyd’s, diretrizes do SCR apêndix “d”.  

a) O SCR é obrigado a comunicar, observar e consultar o Coordenador do 
Salvamento ou Salvage Master, mas não tentar dirigir a operação de 
salvamento; 
 

b) De acordo com a SCOPIC, apêndix “b” parágrafo 5, se o SCR desaprova 
a forma como a operação de salvamento está sendo realizada, o tipo ou 
número de rebocadores, homens e equipamentos que estão sendo 
utilizados, ele deve informar ao Salvage Master por escrito logo que 
possível e ainda, se não satisfeito com o relatório diário do Salvage 
Master, publicar um relatório discordante. No entanto, o SCR não tem 
poder para dirigir o Salvage Master para empregar mais ou menos 
recursos na operação de salvamento e esta decisão deve permanecer a 
critério do Salvage Master; 
 

c) É vedado ao SCR qualquer tipo de informação vinculada somente aos 
proprietários do navio ou de carga. O SCR pode entrar em contato com 
qualquer interessado em qualquer momento, desde que todos os outros 
interesses salvos sejam copiados; 
 

d) Os poderes e deveres do SCR são limitados. Ele não deve ser 
responsabilizado tanto civilmente ou criminalmente pelos atos ou 
omissões dos interessados na propriedade salva, assim como pelos 
salvadores em relação aos acontecimentos que levaram à ou seguimento 
do incidente que deu origem ao os serviços de salvamento; 
 

e) Nenhuma decisão ou ponto de vista do SCR é obrigatório para as partes. 
Obviamente eles são influentes, no entanto se não for aceito por uma das 
partes a decisão final é a do Árbitro. 
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De acordo com a cláusula SCOPIC, apêndice “b”, parágrafo 5 (e), uma vez 

terminados os serviços de salvamento, o SCR emite um relatório final de salvamento 

que estabelece: 

a) os fatos e as circunstâncias do acidente ea operação de salvamento na 
medida em que são conhecidos por ele; 
 

b) os rebocadores, pessoal e equipamentos utilizados pelo contratante na 
execução da operação; 
 

c) Um cálculo da remuneração SCOPIC a que o contratante tenha direito em 
virtude dessa operação de salvamento. 

 

De acordo com o site do Lloyd’s, sumário do SCR nº 5, o SCR é 

normalmente nomeado pelo P&I Clube, no entanto seus relatórios deverão estar 

disponíveis para todas as partes. O SCR é basicamente, um perito observador e não 

está autorizado a comentar sobre o nexo causal do sinistro. Ele é obrigado a ser 

independente das partes contratantes. O cronograma de desmobilização deve ser 

discutido entre todos os interessados. Armadores e Clubes de P&I devem pagar 

todas as despesas do SCR.Na prática, a sua presença denota um melhor fluxo de 

informações entre as partes.  

De acordo com a cláusula SCOPIC , apêndice B, parágrafo 5, uma vez que 

os serviços de salvamento terminam, o SCR emite um relatório que define o final do 

salvamento contendo: 

a) Os fatos e circunstâncias do sinistro ea operação de salvamento na 
medida em que são conhecidos por ele; 
 

b) Os rebocadores, pessoal e equipamento utilizado pelo contratante na 
execução da operação; 
 

c) Um cálculo da remuneração SCOPIC para o qual o contratante pode ter 
direito porforça do presente salvamento. 
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3 PESQUISA DE CAMPO 

 

Este capítulo busca apresentar os resultados estatísticos e as análises dos 

dados da pesquisa qualitativa por intermédio de questionário eletrônico, de acordo 

com a percepção dos especialistas na contratação de um salvamento envolvendo 

um contrato de salvamento LOF com a cláusula SCOPIC incorporada. A partir da 

triangulação dos resultados da pesquisa com os assuntos abordados na revisão da 

literatura e com a experiência de mercado do pesquisador são elaboradas 

inferências e considerações sobre o tema.  

 

3.1 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Para fins de elaboração da análise, foi estruturada uma pesquisa qualitativa 

por intermédio de questionário eletrônico como método de investigação. Pois, 

conforme GIL (1999), “neste tipo de pesquisa elabora-se uma solicitação de 

informações a um grupo representativo de pessoas sobre o problema em estudo, a 

fim de se extrair conclusões, sobre os dados coletados”. 

De acordo com Freitas (op cit) para que uma amostra seja representativa da 

população-alvo, todos os elementos da população devem ter a mesma chance de 

serem escolhidos. 

Com relação ao tamanho da amostra Fink (1995d apud Freitas, H. et al 

2000) afirma que, a amostra, diz respeito ao número de respondentes necessário 

para que os resultados coletados sejam precisos e confiáveis e acrescenta que o 

aumento do tamanho da amostra diminui o erro. 

Logo, para se ter uma aderência representativa, definiu-se como critério 

dessa pesquisa a escolha de quinze respondentes distribuídos entre gestores, 

especialistas do mercado segurador de Casco e Máquinas e Seguro de 

Responsabilidade Civil – P&I, Corretores de Seguro Marítimo, Árbitros Reguladores, 

Advogados, Vistoriadores ou Peritos, Armador e Ressegurador. 

 

3.1.1Estratégia da Pesquisa 

De acordo com Freitas (op cit) para que uma amostra seja representativa da 

população-alvo, todos os elementos da população devem ter a mesma chance de 

serem escolhidos. 
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Com relação ao tamanho da amostra Fink (1995dapud Freitas, H. et al 2000) 

afirma que, a amostra, diz respeito ao número de respondentes necessário para que 

os resultados coletados sejam precisos e confiáveis e acrescenta que o aumento do 

tamanho da amostra diminui o erro. 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento de coleta de dados utilizado para a aplicação do método de 

pesquisa foi o questionário eletrônico, o qual teve como estratégia de aplicação a 

internet, pois no caso do problema investigado neste trabalho, garante a melhor 

relação custo versus tempo na forma de assegurar uma taxa de resposta aceitável 

para o estudo. 

O questionário desenvolvido para este trabalho encontra-se alinhado com os 

critérios para elaboração de questionários de Perrien, Chéron e Zins, Gil (1984 apud 

Freitas et al 2000 e 1991) alguns cuidados devem ser observados na elaboração de 

um questionário: 

a) As alternativas para as questões fechadas devem ser exaustivas para 
cobrir todas as possíveis respostas; 
 

b) Somente questões relacionadas ao problema devem ser incluídas; 
 

c) O respondente não deve sentir-se incomodado ou constrangido para 
responder as questões; 
 

d) As questões devem ser redigidas de forma clara e precisa, considerando 
o nível de informação dos respondentes; 
 

e) As questões devem possibilitar uma única interpretação e conter uma 
única ideia; 
 

f) O número de perguntas deve ser limitado; 
 

g) As perguntas não devem induzir as respostas; 
 

h) A apresentação gráfica do questionário deve ser observada, procurando-
se facilitar o preenchimento; 
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i) Deve haver um cabeçalho que informe, de forma resumida, o objetivo da 
pesquisa, a importância da resposta e a entidade patrocinadora; 
 

j) Determinar o conteúdo de perguntas individuais; 
 

k) Fazer um pré-teste do questionário. 
 

A fim de obter respostas para o problema de pesquisa e compreender com 

mais clareza o cenário estudado, o questionário foi dividido em duas (02) partes, 

como se segue: 

a) Parte 1: constituída por três (03) questões fechadas com uma única 
escolha, no sentido de identificar o perfil do respondente; 
 

b) Parte 2: constituída por vinte e quatro questões (24), descritas a seguir: 
- dezessete (17) questões baseadas na escala de variação de 0 a 3, 
(entre muito satisfeito a insatisfeito), no sentido de verificar a percepção 
do especialista sobre a satisfação dos envolvidos em uma aventura 
marítima, assim como, os interessados no salvamento de embarcações, 
quando da utilização do contrato de salvamento LOF com a Cláusula 
SCOPIC, 
 

- Uma (1) questão baseadas na escala de variação de 0 a 5, (entre muito 
importante a sem importância), no sentido de verificar a percepção do 
especialista sobre a importância do contrato de salvamento LOF com a 
Cláusula SCOPIC para o transporte marítimo mundial; 
 
- seis (6) questões baseadas em escala de sim ou não, no sentido de 
avaliar o entendimento do especialista com uma visão futura do contrato 
de salvamento LOF no transporte marítimo mundial. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os procedimentos de coleta de dados selecionados para a aquisição de 

informações para a reflexão e discussão do problema de pesquisa são apresentados 

a seguir: 

a) Elaboração de um questionário “piloto”, como primeiro passo, no sentido 
de atender o objetivo da pesquisa; 
 

b) Aplicação do questionário “piloto” junto a um gestor, dois (02) 
especialistas; 

 



67 

c) Análise crítica dos resultados do questionário “piloto”, quanto a sua 
clareza e capacidade de síntese dos enunciados para os respondentes; 
 

d) Elaboração de um questionário “final”, com base na análise crítica 
efetuada anteriormente, contemplando os ajustes necessários de modo a 
facilitar a compreensão do mesmo e otimizar o tempo de preenchimento 
pelos respondentes; 
 

e) Aplicação do questionário “final” junto aos especialistas, no sentido de 
identificar o grau de satisfação da utilização do contrato de salvamento 
LOF com a cláusula SCOPIC incorporada, conforme descrito no objetivo 
da pesquisa; 
 

f) Aferição da concordância dos respondentes com o questionário “final”, 
através de consulta realizada após o último enunciado; 
 

g) Avaliação da confiabilidade do questionário. 
 

O questionário para coleta de dados da pesquisa qualitativa por intermédio 

de questionário eletrônico foi enviado utilizando-se o software Survey Monkey¹, o 

qual é suportado por ferramental estatístico, de forma a permitir a futura 

compreensão e análise dos dados em estudo. Os resultados estatísticos serão 

detalhados e descritos oportunamente, assim como a análise dos resultados no item 

4 análise e discussão dos resultados. 

O Survey Monkey é um software e ferramenta de questionário online 

americano. 

 

3.4. ANÁLISE CRÍTICA DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO “PILOTO” 

 

Foi aplicado um questionário “piloto” que apresentou algumas oportunidades 

de melhorias, do mesmo, quanto ao esclarecimento de algumas questões, o tempo 

de preenchimento, a adequação de termos comuns às áreas aplicadas do comércio 

marítimo na sua estruturação como um todo. 

Sendo assim, uma vez que foi observado, durante a análise das respostas 

do questionário “piloto”, uma incongruência entre as questões sobre a existência e a 

utilização de cada requisito teórico de gestão do contrato de salvamento, pelo 

respondente, nas organizações. Devido a isso foi elaborado um questionário objetivo 

para medição de satisfação do contrato de salvamento Lloyd’s Open Form com a 
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Cláusula SCOPIC incorporada. As questões sobre a existência de determinados 

requisitos foram substituídas, na parte dois (02) do questionário. 

A implementação das alterações, mencionadas acima, no questionário 

“piloto”, norteou a elaboração de um questionário “final” mais claro, sintético, objetivo 

e com menos possibilidades de respostas conflituosas por parte dos respondentes, 

permitindo, deste modo, uma redução de trinta e cinco (35) para vinte e sete (27) 

questões e a redução do tempo médio de preenchimento, de vinte e cinco minutos 

(25) para doze minutos (12). 

 
3.4.1 Análise da Confiabilidade do Questionário 

 

De acordo com Almeida, dos Santos e Costa (2010), “um instrumento de 

coleta de dados é válido quando mede o que se deseja, ou seja, para que, o mesmo, 

seja válido, deve ser confiável. A análise e interpretação dos dados coletados 

necessitam passar por um teste de confiabilidade”. 

Almeida, dos Santos e Costa (op cit) conceituam o Alpha de Cronbach como 

sendo uma ferramenta estatística que quantifica, através de uma escala de 0 a 1, a 

confiabilidade de um questionário. Portanto, neste trabalho, como medida da 

confiabilidade do questionário, foi utilizado o coeficiente Alpha de Cronbach, uma 

vez que, este coeficiente, é um dos principais estimadores de confiabilidade, embora 

não seja o único, pois, conforme os autores, uma revisão do Social Sciences 

Citations Index, para a literatura publicada entre 1966 e 1990, revelou que o artigo 

de Cronbach (1951) foi citado por quase 60 vezes por ano em um total de 278 

jornais diferentes. 

Stefano et al (2010) acrescenta que o cálculo do Alpha de Cronbach 

possibilita identificar se as questões de um questionário pertencem a um mesmo 

grupo, assim como se a utilização da escala foi compreendida pelos respondentes. 

A autora complementa, ainda, que o teste de confiabilidade admite escalas não 

homogêneas e fundamenta-se em correlações calculadas como razão de variâncias 

e covariâncias e que o cálculo é realizado através da equação a seguir: 
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Onde: 
 
σi

2 = média variância dos escores 
σx

2 = média da covariância dos escores 
n = número de itens de cada dimensão 

 

Hair et al (2006 apud Stefano 2010) afirma que um valor de alfa de pelo 

menos 0,7 reflete uma confiabilidade aceitável. Conforme Stefano (2010), segundo 

Cronbach, valores entre 0,60 e 0,80 são considerados bons para uma pesquisa de 

natureza exploratória. 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Para tabular os dados coletados na pesquisa qualitativa por intermédio de 

questionário eletrônico, utilizou-se os recursos disponíveis no aplicativo Survey 

Monkey, conforme anteriormente descrito no item 3.3. Os resultados estatísticos 

encontram-se descritos no item 4 Análise e Discussão dos Resultados. 

A partir da coleta, tratamento e consolidação dos dados buscar-se-á extrair 

informações relevantes para, então, iniciar a etapa de análise dos dados, no sentido 

de descrever o cenário levantado, diagnosticar a situação existente e elaborar 

recomendações para auxiliar na gestão do contrato de salvamento Lloyd’s Open 

Form, com base nos dados identificados e avaliados. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

a) O coeficiente Alfa de Cronbach das perguntas 4 a 20 do questionário é 

0,94, indicando que as perguntas contidas no questionário possuem alta 

consistência interna. 

 

b) A amostra participante da pesquisa consiste de 15 profissionais, sendo 5 

armadores, 3 corretores de seguros marítimos (brokers), 2 árbitros 

reguladores, 2 vistoriadores (surveyors), 1 advogado, 1 ressegurador e 1 

segurador. 

 

c) A maioria dos profissionais (67%) tem mais de 20 anos de experiência 

profissional. Em relação à formação acadêmica, 20% tem graduação, 

47% tem pós-graduação (MBA) e 33% tem mestrado. 

 

d) Foram realizadas 16 perguntas (P4 a P19) sobre o grau de satisfação dos 

participantes em relação a diversos aspectos. Estas perguntas foram 

avaliadas na escala de 1 a 3, sendo 1- Insatisfeito, 2- Moderadamente 

satisfeito e 3- Muito Satisfeito. As melhores avaliações foram nas 

perguntas P8 (média 2,73), P10 (2,60) e P6 (2,53). As piores avaliações 

foram nas perguntas P19 (média 1,47), P13 (1,93) e P17 (2,07). 

 

e) A pergunta P20 visa obter uma avaliação geral dos respondentes do “grau 

de satisfação do envolvidos em uma aventura marítima quando ocorre um 

salvamento utilizando um LOF-SCOPIC. A média da resposta foi 2,33 

(67% responderam ‘2- Moderadamente satisfeito’ e 33% responderam ‘3- 

Muito satisfeito’). 

 

f) A pergunta P21 visa obter uma avaliação do “grau de importância do 

Contrato de Salvamento LOF-SCOPIC para o Transporte Marítimo 

mundial”. 80% dos participantes avaliaram como ‘Importante’ ou ‘Muito 

importante’. 

 

g) Apenas 7% consideram que “o LOF-SCOPIC deve ser o único contrato de 

salvamento disponível no mercado, extinguindo as demais modalidades” 

(P22).  

 

h) 93% são favoráveis à “diferenciação no pagamento do prêmio de 

salvamento entre empresas que investem em pessoal e equipamentos 

próprios, de empresas que são simples angariadoras de material e mão 

de obra no mercado” (P23). 
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i) 73% são favoráveis à “assinatura de um contrato com valores 

preestabelecidos com empresas de salvamento, em face ao gigantismo 

de algumas embarcações somados aos elevados valores de suas cargas” 

(P24). 

 

j) 47% são favoráveis à “criação de uma taxa por viagem com a finalidade 

de criação de um fundo para salvamento das embarcações” (P25). 

 

k) Todos os participantes (100%) “acreditam que o LOF sobrevive aos 

desafios impostos pelo transporte marítimo mundial” (P26). 

 

l) 80% “acreditam que o LOF terá um papel essencial diante dos desafios 

impostos pelo transporte marítimo mundial” (P27). 

 

m) Na escala de 1 a 3, sendo 1- Insatisfeito, 2- Moderadamente satisfeito e 

3- Muito Satisfeito, o grau geral de satisfação dos “seguradores de 

responsabilidade civil, Clubes de P&I, seguradores de casco e máquinas 

e resseguradores” apresenta média 2,43 e mediana 2,38.  
 

*Cálculo considerando o cluster de perguntas 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 15. 

 

n) Na escala de 1 a 3, sendo 1- Insatisfeito, 2- Moderadamente satisfeito e 

3- Muito Satisfeito, o grau geral de satisfação dos “armadores, 

autoridades marítimas, órgãos de controle financeiro, árbitros 

reguladores, salvadores e corretores” apresenta média 2,49 e mediana 

2,67. 
 

*Cálculo considerando o cluster de perguntas 4, 8 e 11. 

 

o) Não há diferença estatisticamente significativa entre o grau de satisfação 

medido pelo índice do cluster de perguntas 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 15 e o 

índice do cluster de perguntas 4, 8 e 11. Em outras palavras, não há 

diferença significativa entre o grau de satisfação dos “seguradores de 

responsabilidade civil, Clubes de P&I, seguradores de casco e máquinas 

e resseguradores” e o grau de satisfação dos “armadores, autoridades 

marítimas, órgãos de controle financeiro, árbitros reguladores, salvadores 

e corretores” (p-valor do teste de Mann-Whitney igual 0,77). 
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4.1 ANÁLISE DETALHADA DO PERFIL DOS RESPONDENTES. 

 

a) P1 – Você atua profissionalmente no mercado segurador como? 
 

 

Figura 7 - Perfil profissional 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 

 

b) P2 – Qual o tempo de experiência profissional (anos)? 
 

 

Figura 8 - Experiência profissional. 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 

 

c) P3 – Qual a sua formação? 
 

 

Figura 9 - Formação profissional 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 
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4.2 ANÁLISE DETALHADA DAS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO. 

 

4.2.1 Resultado detalhado das perguntas 4 a 20 

 

a) P4 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos 
armadores com os resultados obtidos com o LOF, com a cláusula 
SCOPIC incorporada? 

Média = 2,33 

 

Figura 10 - Armadores 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 

 
Observa-se que o contrato de salvamento LOF/SCOPIC tem a aprovação 

dos Armadores na ocorrência de um sinistro, em face da facilidade na contratação e 

na invocação da cláusula SCOPIC, o conhecimento detalhado, diário, dos valores 

envolvidos na operação de salvamento, assim como, a certeza de que os salvadores 

envidarão todos os esforços para o salvamento do bem em risco. 

 

b) P5 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos 
seguradores de Casco e Máquinas com os resultados obtidos com o LOF, 
com a cláusula SCOPIC incorporada? 

Média = 2,47 

 

Figura 11 - Seguradores de Casco e Máquinas 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 

 
Observa-se que os seguradores de Casco e Máquinas avaliaram muito bem 

o contrato. A certeza de que os salvadores evitaram a todo o custo a perda total real 

ou construtiva do bem segurado, assim como, a evolução diária dos custos de 
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salvamento trouxe a esses seguradores de propriedade e seus resseguradores a 

certeza de perdas devidamente conhecidas e bem menores. 

 

c) P6 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos Clubes de 
P&I com os resultados obtidos com o LOF, com a cláusula SCOPIC 
incorporada? 

Média = 2,53 

 

Figura 12 - Clubes de P&I 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 

 
Observa-se quer os Clubes de Responsabilidade Civil (P&I) avaliaram muito 

bem o contrato. Esses Clubes de Responsabilidade Civil do Armador são os maiores 

beneficiados, visto que o contrato e suas cláusulas, incluída a cláusula SCOPIC, 

encorajam os salvadores a realizarem ao salvamento, o que no passado, sem esse 

encorajamento contratual, os salvadores não se interessariam em salvar as 

embarcações em determinados sinistros, tornado-os uma remoção de destroços 

(wreck removal), onde os custos dessa cobertura seriam suportados somente por 

esses Clubes. 

 

d) P7 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos 
Resseguradores com os resultados obtidos com o LOF, com a cláusula 
SCOPIC incorporada? 

Média = 2,47 

 

Figura 13 - Resseguradores 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 
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Observa-se que os resseguradores avaliaram muito bem o contrato e suas 

cláusulas. A avaliação acompanha os seguradores de casco e máquinas pelo fato 

de serem os responsáveis pela absorção da maior parte do pagamento do prêmio de 

salvamento. Efetivamente o grau de satisfação reflete, além do acima informado, o 

conhecimento prévio dos valores envolvidos no salvamento. 

 

e) P8 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação das 
autoridades marítimas nacional e internacional com os resultados na 
preservação da propriedade, das pessoas e do meio ambiente, quando 
ocorre um salvamento com a utilização do LOF com a cláusula SCOPIC 
incorporada? 

Média = 2,73 

 

Figura 14 - Autoridades Marítimas 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 

 

O resultado obtido nessa pergunta reflete um percentual maior de satisfação 

dos respondentes anteriores. As autoridades marítimas são responsáveis pela 

fiscalização e cumprimento das convenções, tratados e normas no comércio 

marítimo nacional e internacional. Estando o contrato em conformidade com as 

convenções internacionais, não ferindo as leis internas do Estado brasileiro, além de 

preservar o meio ambiente, a propriedade e a vida humana, essas autoridades 

estão, em sua maioria, muito satisfeitas com o LOF. 
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f) P9 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos Clubes de 
P&I em relação a redução dos custos de salvamento, obtidos com LOF 
com a cláusula SCOPIC incorporada? 

Média = 2,33 

 

Figura 15 - Clubes de P&I x Redução dos Custos de Salvamento 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 

 
Observa-se que os Clubes de P&I ainda se deparam com valores de prêmio 

de salvamento muito altos, em face da responsabilidade dos salvadores com a vida 

humana, meio ambiente e propriedade. Destaco ainda que a avaliação de número 2, 

onde se concentra o maior percentual, está relacionado com a preservação da vida 

humana, motivo pelo qual, os prêmios de seguro nessa modalidade sofreram 

reajustes com percentuais acima de 100% para navios de passageiros para o ano 

apólice 2016/2017, conforme relatório do Grupo Internacional dos Clubes de P&I, 

tendo como base o ano apólice 2012/2013. 

 

g) P10 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos Clubes 
de P&I com relação a imagem do clube em um salvamento com a 
utilização do LOF com a cláusula SCOPIC incorporada? 

Média = 2,60 

 

Figura 16 - Clubes de P&I e sua imagem 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que os Clubes de P&I estão satisfeitos com as suas imagens 

diante da sociedade, seja ela marítima ou mundial. Como dito anteriormente, esse 

Clubes são os maiores responsáveis pelo aprimoramento dos contratos LOF, assim 
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como, a incorporação de cláusulas como a SCOPIC, encorajando os salvadores a 

salvar as embarcações, em sua grande maioria carregada, visando à preservação 

do meio ambiente, propriedade e vidas humanas. 

 

h) P11 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos órgãos 
de controle financeiros nacional e internacional com relação aos custos de 
salvamento quando se é utilizado um LOF- SCOPIC? 

Média = 2,43 

 

Figura 17 - Órgãos de controle financeiros. 
Fonte: Questionário “Survey Monkey”. 

 

Observa-se nesta pergunta que os respondentes se dividiram entre o grau 2 

e o grau 3. Diante de um péssimo cenário financeiro mundial, esses órgãos 

fiscalizam periodicamente os agentes financeiros que suportam esses valores, e por 

serem de altíssimo valor de desembolso, entendem que esses custos deveriam ser 

reduzidos. Entretanto a rastreabilidade dos valores envolvidos eleva o grau de 

satisfação desses órgãos. 

 

i) P12 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos Clubes 
de P&I e Seguradores de Casco e Máquinas na ocorrência de um sinistro 
de salvamento envolvendo o LOF, com a cláusula Scopic incorporada, 
onde o segurado tem a cobertura do Plano Norueguês ou Nórdico? 

Média = 2,47 

 

Figura 18 - Clubes de P&I e Seguradores de Casco e Máquinas 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 
É observado que os seguradores se mantêm satisfeitos com os resultados 

obtidos com o LOF/SCOPIC. O Plano Norueguês, substituído pelo Pano Nórdico, 
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tem bem definido as obrigações e deveres dos segurados que os adotam. Esses 

Planos tratam as despesas de Salvamento, de acordo com o conceito de rateio 

utilizado pela Avaria Grossa (despesas extraordinárias com a finalidade de preservar 

a aventura marítima e suportadas pelos integrantes dessa aventura), que pressupõe 

o princípio da equidade entre as partes, onde navio, carga e frete contribuem de 

acordo com os respectivos valores envolvidos em uma aventura marítima. Ainda 

assim, o grau de satisfação se reflete também pela rastreabilidade dos custos de 

salvamento. 

 

j) P13 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos 
seguradores, armadores, salvadores e demais envolvidos, com relação 
ao cálculo do prêmio de salvamento? 

Média = 1,93 

 

Figura 19 - Cálculo do prêmio de salvamento 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 
Observa-se que grau satisfação nesta pergunta está com a maior 

concentração entre os níveis 2 e 3, visto que os respondentes entendem que o 

contrato de salvamento LOF/SCOPIC assegura aos salvadores o recebimento de 

prêmios adequados, compatíveis com grau de risco atribuídos àquele salvamento. O 

mesmo ocorre com os Clubes de P&I, em face dos valores de uma remoção de 

destroços serem maiores. Ressalto nessa pergunta o percentual de grau 1, atribuído 

pelos respondentes aos seguradores de casco e máquinas, que por serem 

seguradores de propriedade, consideram os percentuais de acréscimo permitidos 

pela cláusula SCOPIC muito altos, aumentando consideravelmente o custo total de 

salvamento, incluindo prêmio de salvamento e remuneração SCOPIC.  
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k) P14 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos Clubes 
de P&I e Seguradores de Casco e Máquinas na ocorrência de um sinistro 
de salvamento envolvendo o LOF, com a cláusula Scopic incorporada, 
onde o segurado tem a cobertura das Condições Brasileiras de Seguro 
de Casco e Máquinas? 

Média = 2,21 

 

Figura 20 - LOF/SCOPIC X Condições Brasileiras de seguro de Casco e Máquinas 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que a maior concentração de satisfação está entre os graus 2 e 

3 em decorrência dos respondentes entenderem que o contrato atende muito bem 

aos seguradores de responsabilidade civil e de casco e máquinas, no entanto os 

respondentes demonstram também um significativo percentual de insatisfação em 

face das condições brasileiras de seguro de casco e máquinas não terem evoluído 

ao longo dos anos em termos de coberturas securitárias que atendam melhor o 

mercado segurador e principalmente ao segurado no transporte marítimo nacional. 

 

l) P15 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos 
mercados seguradores nacional e internacional com a frequência de 
utilização do contrato de salvamento LOF com a cláusula Scopic 
incorporada? 

Média = 2,33 

 

Figura 21 - Frequência de utilização do LOF/SCOPIC 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que os respondentes entendem que o contrato ainda é 

moderadamente utilizado. Como não é obrigatório a sua utilização, uma grande 
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parte dos armadores utilizam outros tipos de contrato de salvamento, onde os 

valores envolvidos são bem menores do que um salvamento sob a cobertura de um 

contrato LOF/SCOPIC. 

 

m) P16 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos Clubes 
de P&I, Seguradores de Casco e Máquinas, Salvadores, Corretores e 
Árbitros Reguladores, com a atuação dos SCR (Shipowner’s Casualty 
Representative)? 

Média = 2,33 

 

Figura 22 - Clubes de P&I x Redução dos Custos de Salvamento 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que os respondentes entendem que o SCR exerce de moderada 
a muito bem a sua função de observar, de relatar as ocorrências durante o processo 
de salvamento, aprovando ou não os recursos utilizados pelo Salvage Master. É 
possível que a excelência da atuação desse profissional, ocorra quando ele for 
autorizado pelo LOF de vetar, antes da realização, o custo que ele avalia com 
excessivo, desnecessário ou dispendioso, evitando assim discussões que levam em 
algumas vezes ao arbitramento. 
 

n) P17 - Na sua opinião como você avalia o grau de satisfação dos Clubes 
de P&I, Seguradores de Casco e Máquinas, Resseguradores e 
Salvadores com a atuação dos Árbitros Reguladores nos sinistros de 
salvamento que envolvem um LOF-SCOPIC? 

Média = 2,07 

 

Figura 23 - Atuação dos Árbitros 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

 
É observado um aumento considerável de insatisfação dos respondentes. 

Quando os árbitros são acionados, está instaurada uma discordância nos conceitos 
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ou valores de prêmio. Suas sentenças nem sempre são a satisfação das partes, 

gerando descontentamento. Outra questão é o tempo despendido até a sentença 

final, isso também denota a insatisfação das partes envolvidas. 

 

o) P18 - Levando-se em consideração o crescente gigantismo dos navios 
mercantes e suas cargas, na sua opinião, como você avalia o grau de 
satisfação dos Seguradores de Casco e Máquinas, Seguradores de P&I, 
Resseguradores, Autoridades Marítimas, com a evolução do LOF-
SCOPIC?  

Média = 2,47 

 

Figura 24 - Gigantismo dos navios e suas cargas 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Os respondentes entendem e estão de moderado a muito satisfeito com o 

contrato LOF/SCOPIC, e que este acolhe os atuais anseios do comércio marítimo 

mundial, entretanto, a tendência da construção naval é de atender a demanda do 

mercado em construir mega-navios dos mais diversos tipos, para o transporte de 

grandes quantidades de cargas. Essa tendência agregará maior valor à aventura 

marítima, dificultando o entendimento entre as partes. Outra questão está 

relacionada às dificuldades que serão encontradas pelos salvadores em obter o 

prêmio justo, em conformidade com os altos investimentos em materiais e 

equipamentos, para as operações de salvamento dessas grandes embarcações e 

grandes quantidades de carga. Sendo assim o LOFF/SCOPIC deverá estar pronto 

para essas dificuldades. 
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p) P19 - Levando-se em consideração um sinistro de salvamento, onde o 
armador e seus seguradores terão que decidir sobre o aproveitamento ou 
o abandono do navio (wreck), como você avalia o grau de satisfação dos 
envolvidos nessa aventura marítima, quando o salvador é o único 
habilitado pelo LOF-SCOPIC, em determinar a dimensão das avarias na 
embarcação sinistrada? 

Média = 1,47 

 

Figura 25 - Determinação da dimensão das avarias no LOF/SCOPIC 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que os respondentes não estão satisfeitos com essa condição 

que o LOF/SCOPIC determina. A avaliação equivocada das reais condições do 

navio, na ocasião do sinistro, determina o aproveitamento da embarcação, com o 

retorno do mesmo ao tráfego, após os devidos reparos, ou determina o seu abando 

como destroço (wreck). Portanto trata-se de uma decisão importante, que afetará as 

diversas camadas do comércio marítimo, que decretará o aproveitamento ou não do 

ativo. 

 

q) P20 - De um modo geral como você avalia o grau de satisfação dos 
envolvidos em uma aventura marítima quando ocorre um salvamento 
utilizando um LOF-SCOPIC ? 

Média = 2,33 

 

Figura 26 - Aventura Marítima e o LOF/SCOPIC 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que os respondentes entendem que os proprietários do navio, 

da carga e o frete estão satisfeitos com o contrato, visto que assegura uma 

remuneração justa aos salvadores, incentivando-os a realizarem o salvamento, 
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retirando do perigo os bens envolvidos, evitando assim a perda total da carga e do 

navio. Esse painel retrata a realidade do comércio marítimo mundial, na busca da 

preservação da vida humana, da propriedade e do meio ambiente.  

 

r) P21 - De um modo geral, na sua avaliação qual o grau de importância do 
Contrato de Salvamento LOF-SCOPIC para o Transporte Marítimo 
mundial? 

 

 

Figura 27 - Transporte Marítimo e o LOF/SCOPIC 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que a maioria dos respondentes avalia de importante a muito 

importante, o contrato LOF/SCOPIC para o comércio marítimo internacional. Esse 

tipo de modal é um mega gerador de receitas, pelo fato de por ano transportar cerca 

de 9 bilhões de toneladas de cargas em mais de 4.500.000 viagens pelo 

mundo,responsável pelo transporte de cerca de 70% de todas as cargas em mais de 

1.700.000 embarcações, dos mais diversos proprietários e bandeiras, segundo 

dados da UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). Essa 

frota mundial, circulando pelos mais diversos portos e terminais do mundo, torna-se 

um gerador em potencial de acidentes, sendo o salvamento um sinistro, que 

segundo dados estatísticos colhidos no site do Lloyd’s, somente em 2015, foram 

registrados 50 novos casos. Devido a grande dimensão do risco, onde estão 

envolvidas grandes somas, o contrato LOF é um referencial para a solução do 

problema, trazendo segurança aos seguradores e demais interessados na aventura 

marítima. 
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s) P22 - Na sua avaliação o LOF-SCOPIC, deve ser o único contrato de 
salvamento disponível no mercado, extinguindo as demais modalidades? 

 

 

Figura 28 - LOF/SCOPIC como único contrato de salvamento. 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que apesar do contrato LOF/SCOPIC ser considerado muito 

importante para o comércio marítimo mundial, conforme os dados colhidos na 

pergunta 21, os respondentes entendem que o LOF não deve ser o único contrato a 

ser usado para o salvamento de navios. Na realidade o salvamento é um tipo de 

sinistro, no entanto, o desdobramento desse sinistro pode ser classificado em 

patamares de risco, onde, por exemplo, um navio sinistrado que não que não traz 

ameaça ao meio ambiente, as pessoas e até mesmo a propriedade, pode ser salvo 

por salvadores sem que seja assinado um LOF, bastando a esse um “lump sum” ou 

um valor fechado de remuneração antes do início das operações de salvamento. 

Esse tipo de contrato é utilizado quando não há perigo iminente, podendo os 

interessados na aventura marítima negociar o valor da remuneração ao salvador. 

 

t) P23 - Você é favorável pela diferenciação no pagamento do prêmio de 
salvamento entre empresas que investem em pessoal e equipamentos 
próprios, de empresas que são simples angariadoras de material e mão 
de obra no mercado? 

 

Figura 29 - Diferenciação no pagamento de prêmio a empresas de salvamento. 
Fonte: “Survey Monkey”. 
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Observa-se que os respondentes são contra a terceirização desse tipo de 

mão de obra. Esta questão fundamenta o grau de satisfação dos envolvidos em uma 

aventura marítima, com relação à diferenciação da remuneração ao salvador, 

àqueles que investem comprovadamente em pessoal e tecnologia de equipamentos 

para atendimento as demandas de salvamento e as empresas que angariam no 

mercado equipamentos e mão de obra, ocasionalmente, sem qualquer investimento. 

O risco a que os interessados estão expostos justifica a preferência por empresas 

constituídas no mercado, sempre em busca do aprimoramento dos seus técnicos e 

de novas tecnologias. 

 

u) P24 - Você é a favor da assinatura de um contrato, com valores 
preestabelecidos, com empresas de salvamento em face ao gigantismo 
de algumas embarcações somados aos elevados valores de suas 
cargas? 

 

 

Figura 30 - O LOF/SCOPIC com valores preestabelecidos. 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que os respondentes entendem que as parcerias com empresas 

de salvamento, garantem uma resposta imediata aos sinistros de salvamento, assim 

como, um prévio conhecimento da frota daquele armador. Essa Empresa de 

salvamento poderá agir mais rápida e de forma mais eficiente quando já possuírem 

em seus arquivos os documentos necessários, tais como, planos, manuais, 

disposições dos tanques ou porões de carga, etc.. Existem empresas de navegação 

que já praticam esse tipo de parceria, obtendo ótimos resultados. 
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v) P25 - Você é favorável a criação de uma taxa por viagem, com a 
finalidade de criação de um fundo para salvamento das embarcações? 

 

 

Figura 31 - Criação de um fundo para salvamento das embarcações 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que os respondentes estão divididos nessa questão. Uma parte, 

favorável a criação dessa taxa, entende que desembolsar grandes somas em 

momentos inesperados, constituem uma ameaça à saúde financeira da instituição, 

outra parte, contra a criação dessa taxa, entende que instituir mais uma rubrica a 

tantas outras que fazem parte dos custos fixos e variáveis de uma frota de navios, 

diante de um mercado em que o frete vem caindo a cada ano. Reconhecidamente a 

favor dessa taxa são os seguradores, assim como contra os armadores. 

 

w) P26 - Você acredita que o LOF sobrevive aos desafios impostos pelo 
transporte marítimo mundial? 

 

 

Figura 32 - O LOF/SCOPIC x Sobrevivência no Transporte Marítimo 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que os respondentes entendem que o contrato LOF/SCOPIC 

sobrevive à modernidade e aos desafios que o tipo de atividade vem apresentando 

ao longo dos anos. O formulário do Lloyd tem sido usado por mais de cem anos. O 

primeiro texto moderno deste contrato foi aprovado em 1892 pelo Comitê de Lloyds. 
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Desde então, várias revisões posteriores ocorreram ao longo dos anos. Houve 11 

revisões, culminando com a revisão atualizada que é o LOF 2011. Diante desse 

histórico, o contrato vem sofrendo alterações desde a sua criação, atendendo os 

mais diversos anseios da sociedade e meio marítimo mundial. 

 

x) P27 - Você acredita que o LOF terá um papel essencial diante dos 
desafios impostos pelo transporte marítimo mundial? 

 

 

Figura 33 - O LOF/SCOPIC e os desafios do transporte marítimo 
Fonte: “Survey Monkey”. 

 

Observa-se que os respondentes entendem que o contrato LOF/SCOPIC 

terá um papel essencial no transporte marítimo mundial, visto que é uma das 

ferramentas criadas pelos especialistas em shipping, visando à confiabilidade 

operacional e econômica nas operações de salvamento, trazendo segurança aos 

salvadores e interessados em uma aventura marítima, com a preocupação na 

preservação da vida humana, das pessoas e do meio ambiente. 

 

4.3 ANÁLISE DOS CLUSTERS DE PERGUNTAS 

 

As perguntas foram agrupadas em clusters considerando as duas questões 

problemas a serem respondidas, conforme a tabela a esquerda.  

Para cada cluster, foi criado um índice consolidando todas as questões em 

um único valor, para cada respondente. Este índice é composto pela média 

aritmética simples das respostas contidas em cada cluster. Como existem questões 

que são comuns aos dois clusters, no índice foram consideradas apenas as 

questões que são exclusivas de cada cluster, conforme tabela à direita. 
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Tabela 1 - Relação índice e clusters 

SITUAÇÃO     PROBLEMA OBJETIVO       GERAL OBJETIVO     ESPECÍFICO
QUESTÃO       

PROBLEMA
P.q.

1- A determinação pelos árbitros da remuneração 

devida pelos serviços prestados, em decorrência 

da terceirização dos serviços de salvamento, em 

detrimento a empresas de salvamento 

especializadas, com mão de obra e equipamentos 

próprios;

2- O dilema que apresenta o crescente gigantismo 

dos navios mercantes e de suas cargas;

3- Equivocada avaliação das condições do navio,

que leva o armador e seus seguradores a

contratação do salvamento por intermédio do “LOF”.

Grau de satisfação dos

Armadores, Autoridades

Marítimas nacionais e

internacionais, órgãos de

controle financeiros ,

nacionais e

internacionais, árbitros

reguladores, salvadores

e corretores e demais

personagens envolvidos

em uma aventura

marítima, na ocorrência

de uma reclamação de

salvamento utilizando o

LOF com a cláusula

SCOPIC incorporada.

4,8,11,13,16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26, 27

O objetivo deste trabalho

é ter uma visão de um

processo de reclamação

de salvamento no

transporte marítimo e a

posição dos seguradores 

de responsabilidade civil,

os Clubes de P&I, assim

como dos seguradores

de casco e máquinas e

seus resseguradores

É trazer a luz do

conhecimento da

utilização do contrato de

salvamento Lloyds Open

Form (SCOPIC) em um

sinistro envolvendo um

salvamento.

Grau de satisfação dos

seguradores de

responsabilidade civil, os

Clubes de P&I,

seguradores de casco e

máquinas e

resseguradores na

ocorrência de uma

reclamação de

salvamento utilizando o

LOF com a cláusula

SCOPIC incorporada.

5,6,7,9,10,12,13,14,15,16

,17,18,19,20,21,22,23,24,

25,26,27

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Desta forma, as respostas de cada um dos 15 respondentes foram 

consolidadas em dois índices:  

a) Índice 1: avalia o grau de satisfação dos “seguradores de 
responsabilidade civil, Clubes de P&I, seguradores de casco e máquinas 
e resseguradores”. É composto pela média aritmética simples das 
perguntas 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 15. 

O Coeficiente Alfa de Cronbach específico deste cluster é 0,92. Isso indica 

que as perguntas pertencentes a este cluster possuem alta consistência interna. 

b) Índice 2: avalia o grau de satisfação dos “armadores, autoridades 
marítimas, órgãos de controle financeiro, árbitros reguladores, salvadores 
e corretores”. É composto pela média aritmética simples das perguntas 4, 
8 e 11 

 

O Coeficiente Alfa de Cronbach específico deste cluster é 0,59. Isso indica 

que as perguntas pertencentes a este cluster possuem consistência interna 

intermediária. 

Questões consideradas no índice  
(Média aritmética simples) 

5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4, 8 e 11 
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Abaixo é apresentado os dois índices referentes a cada participante da 

pesquisa: 

 

 

Tabela 2– Índices dos participantes da pesquisa. 

ID Questionado 
Índice1 

(5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 15) 
Índice2 

 (4, 8 e 11) 
Aderência 

(Índice 1 / Índice 2) 

4100826383 2,43 2,67 91% 

4100951448 1,75 2,33 75% 

4135302890 1,88 2,00 94% 

4137349339 3,00 3,00 100% 

4138244166 3,00 2,67 112% 

4139405193 3,00 3,00 100% 

4140083382 2,00 1,67 120% 

4143679620 2,13 2,00 107% 

4144738157 2,00 2,00 100% 

4150667759 2,75 2,67 103% 

4157236589 2,88 3,00 96% 

4159045362 2,38 2,67 89% 

4168745364 2,75 3,00 92% 

4185757698 2,25 2,33 97% 

4185898685 2,25 2,33 97% 

Fonte: Autor, 2016. 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Estatísticas descritivas dos clusters. 

Índice Média Mediana Moda Mínimo Máximo Desvio-
Padrão 

Índice (5, 6, 7, 9, 
10, 12, 14 e 15) 

2,43 2,38 
3 

1,75 3,00 0,44 

Índice (4, 8 e 11) 2,49 2,67 2,67 e 3 1,67 3,00 0,43 

Fonte: Autor, 2016. 
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Gráfico box-plot dos clusters: 
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Figura 34 - Gráfico box-plot dos clusters 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

Média 
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4.4 GRÁFICO RADAR – RESULTADO RESUMIDO DAS PERGUNTAS 4 A 20 
 

 

Figura 35 - Gráfico radar – resultado resumido das perguntas 4 a 20 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

O índice 2 composto pelo cluster de perguntas 4, 8 e 11 apresenta maior 

média e mediana se comparado ao índice 1 composto pelo cluster de perguntas 5, 

6, 7, 9, 10, 12, 14 e 15. Essa diferença, em termos gerais, entre os clusters não é 

significativa, como esclarecido a seguir, no entanto, o contrato LOF gera maior 

satisfação para aqueles que estão diretamente envolvidos com as operações de 

salvamento como armadores, Autoridades Marítimas e salvadores. Para esses 

atores, a segurança de ser remunerado de acordo com o risco envolvido, dos 

esforços para evitar uma perda total dos bens e evitar danos ao meio ambiente e 

vidas humanas, traduz em uma maior satisfação. Ainda no cluster 2, completado 

pelos órgãos de controle financeiros, árbitros e corretores, a satisfação acompanha 

os demais atores do cluster, não pelo mesmo motivo, mas sim pelas consequência 

das operações de salvamento. De qualquer maneira os resultados dessa operação 

os favorecem, sejam eles no controle, especificamente par os órgãos de controle 

financeiros ou na questão financeira, relacionado aos árbitros e corretores. Em 

contra partida, o cluster 1, formado pelos seguradores e resseguradores, apesar de 

ter o controle diário do processo de salvamento, que a suas exposições são 

consideravelmente menores, que os valores de salvamento são consideravelmente 

menores dos que os de uma perda total, que a vida humana, o meio ambiente são 
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preservados, são aqueles que efetivamente pagam a conta das operações de 

salvamento. Para verificar se esta diferença no grau de satisfação é estatisticamente 

relevante, será realizado um teste de hipótese não paramétrico denominado Mann-

Whitney. Não será utilizado um teste paramétrico como o Teste-T devido ao 

pequeno tamanho da amostra e pelo fato das variáveis originais não serem 

contínuas (escala Likert de 1 a 3), fatos que limitam as condições para assumir as 

premissas necessárias nos testes paramétricos. 

O p-valor do teste de Mann-Whitney foi 0,77. Isso significa que não há 

diferença estatisticamente significativa entre o grau de satisfação medido pelo índice 

do cluster de perguntas 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 e 15 e o índice do cluster de perguntas 

4, 8 e 11. Em outras palavras, não há diferença significativa entre o grau de 

satisfação dos “seguradores de responsabilidade civil, Clubes de P&I, seguradores 

de casco e máquinas e resseguradores” e o grau de satisfação dos “armadores, 

autoridades marítimas, órgãos de controle financeiro, árbitros reguladores, 

salvadores e corretores”. 

O diagrama de dispersão abaixo, construído a partir das perguntas de 4 a 

20, relaciona as respostas do índice 1 com as respostas do índice 2. Cada ponto no 

gráfico é um dos 15 participantes da pesquisa. O índice de correlação é 0,855.  

A interpretação do gráfico e do índice de correlação indica uma correlação 

positiva entre o índice 1 e o índice 2. Isso significa que quando um aumenta o outro 

tende a aumentar. Em linhas gerais, isso significa que quanto maior a avaliação do 

grau de satisfação dos “seguradores de responsabilidade civil, Clubes de P&I, 

seguradores de casco e máquinas e resseguradores” maior tende a ser a avaliação 

do grau de satisfação dos “armadores, autoridades marítimas, órgãos de controle 

financeiro, árbitros reguladores, salvadores e corretores”. O LOF é hoje um padrão 

mundial. Ele consistentemente visa refletir as melhores práticas à luz das novas 

circunstâncias do transporte marítimo mundial. O LOF é, portanto, um dos melhores 

exemplos da evolução de um contrato de salvamento nos últimos 100 anos, fruto 

das insistentes tentativas dos seguradores de responsabilidade civil, de casco e 

máquinas e respectivos resseguradores em adequar o seu clausulado, visando 

transformar as operações de salvamento em operações seguras, evitando assim, a 

perda total dos bens envolvidos, preservando a vida humana e o meio ambiente. 

Podemos citar como exemplo a opção da cláusula SCOPIC, resultado do trabalho 

desses seguradores e resseguradores no que se refereao pagamento aos 
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salvadorespara evitardanos ambientais, mesmo quando não haja nenhum 

valordeixado napropriedadea ser salva. Como foram os seguradores e seus 

resseguradores os responsáveis diretos pelos aprimoramentos sofridos pelo contrato 

ao longo dos anos, esses demonstraram na pesquisa que estão muito satisfeitos 

com o desempenho do LOF/SCOPIC. Como os integrantes do índice 2, que são 

aqueles que se beneficiaram com os resultados do LOF/SCOPIC, a tendência foi de 

satisfação nas mesmas proporções. Em linhas gerais, isso consolida a importância 

desse resultado para o trabalho, que tem como objetivo deavaliar a importância do 

contrato de salvamento Lloyd’s Open Form (LOF) com a cláusula SCOPIC (Special 

Conpensation of P&I Clause) incorporada ao referido contrato no transporte marítimo 

mundial. 

 

 

Figura 36 - Diagrama de dispersão 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

4.5 PROPOSTAS E DIRETRIZES PARA PERFORMANCE DE CONTRATAÇÃO 

 

A partir da análise de resultados obtidos nos itens anteriores, deste capítulo, 

elaborou-se uma proposta de diretrizes, com suporte da ferramenta estratégica 

SWOT de forma a permitir contribuir no processo de gestão e monitoramento do 

contrato de salvamento LOF/SCOPIC. 

Ela se apresenta basicamente como uma análise de cenário e se divide em 

ambiente interno (Forças e Fraquezas) e ambiente externo (Oportunidades e 

Ameaças). As forças e fraquezas são determinadas pela posição atual do contrato 
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LOF/SCOPIC e se relacionam, quase sempre, a fatores internos. Já as 

oportunidades e ameaças são antecipações do futuro e estão relacionadas a fatores 

externos.  

O ambiente interno pode ser controlado pelos órgãos de controle do 

contrato, uma vez que ele é resultado das estratégias de atuação definidas pelos 

próprios membros da organização. Desta forma, durante a análise, quando for 

percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo; e quando for 

percebido um ponto fraco, a organização deve agir para controlá-lo ou, pelo menos, 

minimizar seu efeito. Já o ambiente externo está totalmente fora do controle da 

organização. Mas, apesar de não poder controlá-lo, o órgão responsável deve 

conhecê-lo e monitorá-lo com frequência, deforma a aproveitar as oportunidades e 

evitar as ameaças.  

 

Figura 37 - Análise SWOT do LOF 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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Detalhamento da SWOT. 

Com a finalidade de facilitar o entendimento dos ambientes da matriz, foi 

criado um identificador alfanumérico para cada um dos itens, conforme abaixo: 

 

a) Forças (F) (Strengths); 
- F1 - Todos os envolvidos saberão que estão entrando num contrato 
conhecido com regras definidas, onde o resultado será de dispêndio de 
muito menos tempo e dinheiro gasto em disputas sobre quanto deve ser 
pago e pouca necessidade de arbitragens nos prêmios relativos a 
compensação especial, 
 

- F2 – A empresa de salvamento e o “Salvage Master” (Coordenador do 
Salvamento) darão prosseguimento na operação de salvamento na 
convicção de que seu trabalho será remunerado de acordo com os 
serviços prestados e de acordo com os valores dos bens salvos, 
conforme regras conhecidas internacionalmente; 
 

- F3 - Os Seguradores preferirão pagar a parte que lhes couber no prêmio 
de salvamento do que a perda total do bem segurado. 

 
b) Fraquezas (FR) (Weaknesses); 

- FR1 - O Contrato (LOF/SCOPIC) remunera da mesma forma empresas 
que terceirizam o serviço de salvamento e empresas que investem em 
treinamento de pessoal e equipamentos, 
 

- FR2 - Quando o salvamento parece ser uma operação simples, ele 
tende a ser mais cara pelo LOF, do que por um contrato na base de custo 
diário; 
 

- FR3 - O proprietário possui informações incompletas para realizar a 
avaliação econômica do navio durante o sinistro, pois o mesmo não tem 
acesso ao navio durante o sinistro. 

 
c) Oportunidades (OP) (Opportunities) ; 

- OP1 - Realização de parcerias com empresas de salvamento, onde o 
monitoramento desse armador incentiva essa Empresa de salvamento 
ainvestir no treinamento dos recursos humanos, assim como em 
tecnologia, 
 
- OP2 - Criação de um fundo de salvamento, em molder similares das 
Convenções Internacionais de Responsabilidade Civil por derramamento 
por óleo, em que os armadores daquele país consignatário recolhe para 
um fundo monetário para ser usado em casos de salvamento. 
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d) Ameaças (A) (Threats); 
- A1 - Embarcações cada vez maiores e com mais quantidade de carga, 
aumentando a complexidade dos salvamentos. Se as operações se 
tornarem muito caras a partir da necessidade de equipamentos mais 
sofisticados e de custos mais elevados, diante da redução constante de 
sinistros que levem a um contrato de salvamento, ou haverá a redução do 
número de empresas por fusão ou aquisição, aumentando o eventual 
número de curiosos, ou os preços das operações serão elevados 
drasticamente, tornando as operações praticamente inviáveis. 

 

Após estabelecer os componentes da Matriz SWOT, é necessário cruzar as 

Oportunidades com as Forças e as Fragilidades com as Ameaças, buscando 

estabelecer estratégias que minimizem e monitorem os aspectos negativos e 

maximizem as potencialidades, visando à capitalização, o crescimento, a 

manutenção e a sobrevivência do contrato LOF/SCOPIC. Isto possibilitará a análise 

da real situação do contrato LOF/SCOPIC em relação às fidedignas possibilidades 

de implementação de seu desenvolvimento para o transporte marítimo internacional. 

 

Ambientes Internos 

  RECURSOS 
HUMANOS 

RECURSOS 
FINANCEIROS 

RECURSOS 
MATERIAIS 

RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

FORÇA - F2; F3 - F1 

FRAQUEZAS - FR1; FR3 - FR2 

Figura 38 - Análise de Ambientes Estratégicos Internos 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 
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Ambientes Externos 

  POLÍTICA ECONÔMICA SOCIAL TECNOLÓGICA 

OPORTUNIDADE - OP2 - OP1 

AMEAÇA - - - A1 

Figura 39 - Análise de Ambientes Estratégicos Externos 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 

 

 

 

 

 
 

Análise Interna 

  

Pontos Fortes 
(Strenghts) 

Pontos Fracos 
(Weakness) 
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a
 

Oportunidades 
(Opportunities) 

SO (Desenvolvimento) WO (Crescimento) 

(F1/OP1); (F2/OP2); 
 

 (F3/OP3) 
(FR1/OP1); (FR2/OP1) 

Ameaças  
(Threats) 

ST (Manutenção) WT (Sobrevivência) 

(F2/A1) (FR1/A1); (FR2/A1) 

Figura 40 - Análise de Preponderância 
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2016. 

 



98 

O entendimento teórico e conceitual sobre o comportamento do consumidor 

apoia-se sobre as experiências diárias do consumidor. Mowen e Minor (2003, p. 2) 

afirmam que “as descobertas da pesquisa sobre o consumidor podem ser usadas 

também para segmentar o mercado de maneira mais eficaz”.  

A orientação de marketing entende que uma indústria é um processo de 

satisfação do cliente e não de produção de mercadoria. O cliente e suas 

necessidades fazem nascer indústrias, não patentes, matéria-prima ou habilidade de 

venda. Portanto, “o comportamento do consumidor é definido com o estudo das 

unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no 

consumo e na disposição de mercadorias, serviços experiências e ideias” (MOWEN; 

MINOR, 2003, p. 3). Denota-se que na própria definição de comportamento do 

consumidor, a palavra troca é citada. O consumidor está inevitavelmente em uma 

das extremidades do processo de troca, onde são transferidos os recursos. O 

processo de troca é algo fundamental do comportamento do consumidor. Trocas 

ocorrem entre consumidores e empresas, sendo, às vezes, entre duas empresas 

caracterizando as compras industriais. 

A definição do comportamento do consumidor, dada por Mowen e Minor 

(2003), enfatiza que o processo de trocas possui fases. Inicia-se com a aquisição, 

passando pelo consumo e finalizando com a disponibilidade do produto ou serviço. 

Na fase de aquisição, são analisados os fatores influenciadores nas escolhas do 

consumidor quanto ao produto. Na fase de consumo, a ênfase está na maneira 

como os consumidores utilizam o produto ou serviço e as experiências obtidas com 

o uso. A fase de disposição abarca aquilo que os consumidores fazem com os 

produtos quando se cansam dos mesmos, e, também, o nível de satisfação do 

cliente pós-compra. 

Cada uma das fases do processo de troca proporciona contato do cliente 

com o produto, em que o cliente conhece características específicas desse produto. 

Tontini e Sant’Anna (2007) apontam que a satisfação dos consumidores está 

relacionada com o atendimento de necessidades explícitas e implícitas, por meio de 

um conjunto de características ou atributos do produto. Portanto, torna-se importante 

descobrir como o desempenho dos diferentes atributos está relacionado à satisfação 

dos clientes. Incluso com a satisfação, a lealdade e a insatisfação do consumidor, o 

sentimento de “surpresa” integra os comportamentos pós-compra do consumidor 

(LARÁN, ROSSI, 2006). Os autores argumentam que a “surpresa” do consumidor é 
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um fator emocional que pode ser mensurado tanto de forma positiva quanto 

negativa, afetando diretamente a satisfação do consumidor. 

Alguns autores afirmam que a reação afetiva parece atuar de forma 

significativa sobre a satisfação e o encantamento do consumidor em relação aos 

produtos ou serviços (WESTBROOK; OLIVER, 1991; OLIVER; RUST; VARKI, 1997; 

VA-NHAMME, 2002) ou ainda na busca de relacionamentos com os clientes (VA-

NHAMME; LINDGREEN, 2001).  

Assim, a satisfação do consumidor envolve muito mais do que a simples 

aquisição de um produto que atenda uma necessidade. A satisfação do consumidor 

está atrelada à percepção que o cliente terá sobre cada um dos atributos que 

formarão o produto ou serviço que está sendo oferecido. 

A análise de importância e desempenho é uma espécie de planilha 

apresentada através de uma matriz, que permite à empresa obter uma visão sobre 

quais características do produto ou serviço deveriam ser aperfeiçoadas para 

proporcionar a satisfação de seus clientes. As pesquisas de satisfação dos clientes, 

segundo Matzler et al. (2004, apud Tontini et al., 2005), são utilizadas para construir 

uma matriz bidimensional em que a importância do atributo é mostrada pelo eixo “y” 

e o desempenho pelo eixo “x”. 

 

4.5.1 Análise SWOT 

 

Definidos os itens de cada dimensão, foi feita a correlação entre esses itens, 

cujo resultado foi denominado Análise de Preponderância (figura 40).  

No primeiro quadrante foram relacionados os pontos fortes com as 

oportunidades.  

a) (F1/OP1) Todos os envolvidos no salvamento conhecem as regras, com 
dispêndio de menos tempo em disputas, cria a oportunidade de realização 
de parcerias entre armadores e salvadores, onde esse armador 
incentivará a Empresa de Salvamento em investir em treinamento de 
recursos humanos e tecnologia; 
 

b) (F2/OP2) Os salvadores tem a certeza que serão remunerados de acordo 
com os serviços prestados, cria a oportunidade de criação de um fundo 
de salvamento para subsidiar os valores envolvidos; 
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c) (F3/OP2) Todos os esforços serão envidados para evitar uma perda total, 
cria a oportunidade de criação de um fundo de salvamento para subsidiar 
os valores envolvidos. 

 

No segundo quadrante foram relacionados os pontos fracos com as 

oportunidades.  

a) (FR1/)OP1). O contrato remunera da mesma forma as Empresas que 
terceirizam os serviços de salvamento e as Empresas que investem em 
tecnologia e treinamento. Esse ponto fraco do contrato seria neutralizado 
pela oportunidade de realização de parcerias entre armadores e 
salvadores que incentivarão os devidos investimentos em treinamento e 
tecnologia; 
 

b) (FR2/OP1) Quando o valor do salvamento pelo LOF, em uma operação 
de salvamento mais simples, é maior do que um contrato de custos diário 
será neutralizado pela realização de parcerias entre armadores e 
salvadores; 
 

c) (FR3/OP1) Quando as informações incompletas para análise de 
viabilidade financeira da embarcação causam prejuízos ao armador, será 
neutralizado pela realização de parcerias entre armadores e salvadores. 

 

No terceiro quadrante foram relacionados as ameaças com os pontos fortes.  

a) (F2/A1) Os salvadores tem a certeza que serão remunerados de acordo 
com os serviços prestados, mesmo que as operações sejam de grande 
complexidade, onde serão exigidos mais sofisticados e de custos mais 
elevador. 

No quarto quadrante foram relacionados os pontos fracos com as ameaças. 

a) (FR1/A1) O contrato remunera da mesma forma as Empresas que 
terceirizam os serviços de salvamento e as Empresas que investem em 
tecnologia e treinamento o que aumenta o risco com operações sejam de 
grande complexidade, onde serão exigidos mais sofisticados e de custos 
mais elevador; 
 

b) (FR2/A1) Quando o valor do salvamento pelo LOF, em uma operação de 
salvamento mais simples, é maior do que um contrato de custos diário 
aumenta o risco diante de um sinistro com dimensões muito grandes e 
complexas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Considerando que em uma conferência diplomática internacional realizada 

sob as orientações da IMO em 1989, concluiu um nova convenção de salvamento, o 

que provocou mudanças profundas na natureza do salvamento marítimo. A 

convenção anterior de 1910 tinha sido estruturada no tradicional princípio de "No 

Cure-No Pay". Sob a antiga convenção os salvadores poderiam hesitar em tentar 

salvar um navio onde o risco de fracasso era grande e os custos possíveis de serem 

incorridos poderiam ser elevados. 

A intenção da Convenção de Salvamento de 1989 era de incentivar os 

salvadores para agirem em todos os casos que envolvam uma ameaça ao meio 

ambiente. Nos termos da Convenção de 1989, o prêmio de salvamento ainda é 

baseado no "No Cure-No Pay", no entanto, o prêmio de salvamento é para levar em 

conta "a habilidade e os esforços do salvador em prevenir ou minimizar danos ao 

meio ambiente", bem como os fatores tradicionais de valor residual, perigo, out-of-

pocket despesas, sucesso, tempo e habilidade. A base "No Cure-No Pay" o prêmio é 

tratado nos termos do artigo 13. A Convenção Salvage também introduziu um novo 

conceito conhecido como "compensação especial".  

Sob este regime, onde o salvador realiza um salvamento em um navio 

carregado, que ameaçam causar danos ao meio ambiente, e não conseguiu receber 

um prêmio suficiente nos termos do artigo 13 para cobrir seus custos, ele tem direito 

a uma compensação especial. Nos termos do artigo 14, esta compensação especial 

baseia-se no custo de pessoal e equipamento utilizado e despesas out-of-pocket 

incorridos na medida em que excedam qualquer prêmio do Artigo 13. Além disso, se 

ele tiver evitado ou minimizado danos ambientais, o prêmio artigo 14 está sujeito a 

uma elevação de 30% até um máximo de 100% em casos apropriados. 

A Convenção entrou em vigor em 1996, mas já havia sido introduzido no 

LOF 1990 e LOF 1995. Assim, a maioria das operações de salvamento realizadas 

sob estes dois padrões, são submetidos ao regime de compensação especial por 

algum tempo. Tem havido uma série de problemas no que diz respeito às aplicações 

práticas dos artigos 13 e 14. Estes problemas fazem parte da formulação da 

situação problema capítulo 1.1. Alguns dos problemas são motivos de preocupação 

para os armadores e os P&I Clubs, enquanto outros são de particular interesse para 
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salvadores. A avaliação da compensação especial sob o regime existente tem 

provado ser demorado, complicado, incerto e caro para operar. 

Com a finalidade de resolver estes problemas, os salvadores, Clubes de P&I 

e Seguradores de Casco e Máquinas empreenderam negociações com vistas a 

acordar um quadro simplificado para a compensação especial. Um sistema foi 

previsto que iria promover resposta rápida às vítimas, mas reduzir o potencial de 

disputas legais. Como resultado destas negociações, a cláusula SCOPIC foi 

desenvolvida como uma alternativa ao artigo 14 para lidar com compensação 

especial. A cláusula SCOPIC é incorporada por referência a LOF. 

De um modo geral, a cláusula, até agora, tem sido bem sucedida na 

realização dos seus objetivos. A maioria das pessoas envolvidas no negócio de 

salvamento comercial está satisfeita com SCOPIC. No entanto, como outros novos 

dispositivos que levam tempo a resolver, SCOPIC também têm algumas vantagens e 

desvantagens não só para os armadores e Clubes de P&I, mas também para os 

salvadores. A despeito de suas deficiências, a cláusula SCOPIC está sendo 

monitorada pelos envolvidos na atividade de salvamento, visto que os prêmios de 

salvamento, em nome de mais de um interesse em causa, inevitavelmente 

aparecem. 

A consciência global da necessidade de proteção do ambiente marinho 

aumenta rapidamente. Esta aceleração de interesse público, sem dúvida, continua a 

ter um grande impacto sobre a indústria de salvamento. Todas as partes envolvidas 

nos salvamentos comerciais, incluindo a indústria de salvamento devem envidar 

mais esforços para tornar a aplicação da cláusula mais simples, mais fáceis e mais 

amigáveis. 

Neste trabalho foi atingido o objetivo de avaliar a importância do contrato de 

salvamento Lloyd’s Open Form (LOF) com a cláusula SCOPIC (Special 

Conpensation of P&I Clause) incorporada para o comércio marítimo mundial, como 

também a sua evolução ao longo dos anos enfrentando as diversidades e os 

interesses cada vez mais diversificados, quando ocorre um sinistro envolvendo o 

salvamento marítimo. Ainda não sendo um contrato de salvamento perfeito, visto 

que não é necessariamente o contrato mais adequado em todos os casos, facilitou o 

entendimento entre as partes: armadores, fretadores, interesses de carga, 

fornecedores de óleo combustível (bunkers) e seguradores, remunerando 

adequadamente os salvadores, incentivando-os a realizar as operações de 
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salvamento evitando assim a perda de bens, vidas humanas e danos ao meio 

ambiente. Não há dúvidas de que o LOF permanece a opção mais adequada na 

maioria dos incidentes e poderá ser desenvolvido para atender os salvamentos 

futuros. Em face às dificuldades que o LOF/SCOPIC vai encontrar diante de um 

cenário futuro de embarcações cada vez maiores e com grandes quantidades de 

carga, este trabalho sugere estudos ou cláusulas que possam atenuar ou até 

mesmo eliminar esses efeitos. 
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7 GLOSSÁRIO 

 

Abalroação – Choque entre duas embarcações. 

Abandonado: propriedade, seja navio, a carga ou o equipamento, abandonado no 
mar, sem esperança ou intenção de ser recuperado; 
 
Árbitro - Técnico que, à vista dos documentos examinados, é capaz de definir, num 

sinistro, as responsabilidades envolvidas e respectivas participações. 

Armador - É o nome que se dá a pessoa ou à empresa que, por sua própria conta e 

risco, promove a equipagem e a exploração de navio comercial. 

Aventura Marítima – É considerada a viagem entre um porto de carregamento e um 

porto de descarga 

Bunker – Combustível utilizado para movimentação dos equipamentos de bordo. 

Capitães dos Portos – São os responsáveis pelas Capitanias dos Portos 

Capitanias dos Portos - Nas suas áreas de jurisdição, as capitanias dos portos são, 

normalmente, responsáveis por fazer cumprir as leis e os regulamentos marítimo-

portuários, sobretudo no que diz respeito à segurança da navegação. 

Carga abandonada: muitas vezes a carga que não é paga ou aceita pelo 
consignatário será vendida como, ou para, o pagamento do salvamento. 
 

Colisão – É o choque de um objeto móvel com um fixo (navio x estrutura do cais). 

Convenção Internacional de Salvamento no Mar de 1989 - A convenção trata da 

remuneração dos serviços de salvamento marítimo. 

Destroço: definido na lei comum como qualquer navio e sua carga perdido no mar, 
equipamento e equipamentos que foram jogados em terra. 
 

Emborcar – virar o navio para um dos bordos ou de cabeça para baixo. 

Encalhe – Navio preso ao fundo, impossibilitado de se locomover. 

Flotsam: refere-se a destroços flutuantes depois que um navio tenha sido perdido ou 
equipamentos acidentalmente perdidos no mar tais como, carga que é jogada ao 
mar em uma tempestade. 
 

Grupo Internacional dos Clubes de P&I – São os treze principais Clubes de Proteção 

e Indenização que compõem o Grupo Internacional, esses fornecem a cobertura de 

responsabilidade civil do armador. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_mercante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marinha_mercante
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Jetsam: de carga, acessórios ou de engrenagem deliberadamente lançado ao mar 
para aliviar o navio 
 
Lagan: Material lançado ao mar, mas marcado com boias para a recuperação 
posterior. 
 
Motor de Combustão Auxiliar – Instalação que gera energia elétrica para 

equipamentos do navio. 

Motor de Combustão Principal – Equipamento responsável pela propulsão e 

deslocamento do navio. 

Navio: qualquer embarcação, ou qualquer estrutura capaz de navegar. 
 
No Cure No Pay – Princípio básico das operações de salvamento significa que se 

não houver sucesso na operação de salvamento não haverá remuneração. 

Prêmio – Quantia paga ao segurador pela subscrição do risco. 

Rebocador – Embarcação de pequeno porte e de grande potência para deslocar e 

puxar o navio em áreas restritas de manobra ou quando o navio estiver sem 

propulsão. 

Reclamação – É todo o ato de buscar o ressarcimento causado por outrem. 

Salvado – É o valor residual de um sinistro (sucata). 

Salvador - aquele que salva ou auxilia na recuperação de um navio ou sua carga. 
 
Salvage Master – Coordenador das operações de salvamento. 

SCOPIC – Cláusula de compensação especial dos clbes de P&I. 

SCR – Representante do armador no sinistro de salvamento. 

Seguro de Casco e Máquinas – Seguro do casco, máquinas, seus aparelhos, 

instalações e equipamentos. 

Seguro P&I – Seguro de responsabilidade civil do armador  

Shipping – Conjunto de atividades relacionadas ao comércio marítimo. 

Sinistro - sinistro refere-se a qualquer evento em que o bem segurado sofre um 

acidente ou prejuízo material. Representa a materialização do risco, causando perda 

financeira. 

ULCC - Ultra large crude carrier – navio com capacidade entre 320.000 a 500.000 

DWT (capacidade de carga do projeto. 
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UNCTAD – (United Nations Conference on Trade and Development) 

VLCC – Very large crude carrier – navio com capacidade entre 180.000 a 320.000 

DWT (capacidade de carga de projeto). 

Wreck – casco soçobrado, destroço, o que sobra de um sinistro. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – LOF 2011 

 
 

https://www.lloyds.com/~/media/files/the%20market/tools%20and%20resources/agency/salvage%20arbitration%20branch/agency_lof_2011.pdf#page=1
https://www.lloyds.com/~/media/files/the%20market/tools%20and%20resources/agency/salvage%20arbitration%20branch/agency_lof_2011.pdf#page=1
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https://www.lloyds.com/~/media/files/the%20market/tools%20and%20resources/agency/salvage%20arbitration%20branch/agency_lof_2011.pdf#page=2
https://www.lloyds.com/~/media/files/the%20market/tools%20and%20resources/agency/salvage%20arbitration%20branch/agency_lof_2011.pdf#page=2
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ANEXO B – LSSA clauses and Procedural Rules 
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ANEXO C – SALVAGE GUARANTEE FORM ISU 5 (SCOPIC REMUNERATION) 
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ANEXO D – LLOYD’S STANDAND SALVAGE AD ARBITRATION CLAUSES 
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ANEXO E – CODE OS PRACTICE BETWEEN INTENATIONAL SALVAGE UNION 

AND INTERNATIONAL GROUP OF P&I CLUBS. 
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ANEXO F – SCR – GUIDANCE NOTES 
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ANEXO G – SCR – GUIDELINES FOR SPECIAL CASUALTY REPRTESENTATIVES 
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ANEXO H – CODE OF PRACTICE BETWEEN INTERNATIONAL GROUP OF P&I 

CLUBS AND LONDON PROPERTY UNDERWRITERS REGARDING THE 

PAYMENT OF THE FEES AND EXPENSES OF THE SCR UNDER SCOPIC. 

 


