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A Brasil Terminal Portuário está sempre buscando formas de 
melhorar o atendimento aos seus clientes e parceiros. Portanto, 
qualquer situação que dê origem a uma reclamação é de nosso 
interesse tentar solucionar da melhor forma possível e ainda 
entender como podemos contribuir para resolver qualquer 
inconveniente. Faremos o nosso melhor para compreender a sua 
dificuldade e minimizar o seu problema.

Este guia foi preparado para promover 
a transparência necessária com relação 
ao nosso procedimento de faltas, avarias 
e ressarcimentos em geral e tornar este 
processo o mais eficiente e simples 
possível.

Guia de procedimentos
FALTAS E AVARIAS

Etapas a serem seguidas pelo 
Cliente:

Nos casos de faltas ou avarias, despesas extraordinárias 
decorrentes de falhas operacionais e etc., recomendamos que 
você informe sua seguradora imediatamente. A seguradora 
poderá orientá-lo de todos os procedimentos necessários para 
obter a devida cobertura securitária conforme as condições 
estabelecidas na apólice contratada.

Você deve notificar a área de Claims  da BTP 
detalhando as faltas, avarias ou irregularidades 
dentro do prazo legal uma vez que os 

protestos emitidos após este período 
podem prejudicar a apuração das perdas 
e até mesmo agravar os prejuízos.

Isso nos ajudará a compreender no que con-
siste a sua reivindicação, preservando seus di-
reitos, além de garantir uma análise conjunta 
e mais célere das eventuais perdas e também 

das responsabilidades

2. Notificar a área de Claims da BTP

1. Informar sua Seguradora

1.   Informar sua Seguradora
2.   Notificar a área de Claims da BTP
3.   Agendar uma vistoria conjunta caso necessário
4.   Mitigar os prejuízos
5.   Juntar todos os documentos e evidências
6.   Apresentar o claim formal quantificado à BTP
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A vistoria conjunta não é obrigatória, mas convidar as partes 
envolvidas com antecedência é uma prática recomendada para 
preservação dos direitos e interesses dos respectivos seguradores. 
Quando entender necessário, você poderá convidar a BTP para 
a realização de uma vistoria conjunta. A participação da BTP 
também é uma prerrogativa e será analisada considerando todos 
os fatos e evidências apresentadas.

A vistoria conjunta ajuda as partes a quantificar o prejuízo, 
apontar eventuais causas e auxiliar na mitigação das perdas. Os 
vistoriadores geralmente elaboram um relatório conjunto, o que 
poderá ajudá-lo a compor sua reivindicação junto à BTP.

O ideal é que a vistoria ocorra no tempo mais curto possível e 
logo após a constatação das avarias, de forma a garantir que 
as perdas sejam devidamente apuradas, os prejuízos reduzidos 
e que você analise a viabilidade considerando os custos e as 
vantagens envolvidas.

É necessário que você realize o registro fotográfico das avarias 
bem como das cargas que eventualmente não tenham sido 
avariadas, a fim de evidenciar a diferença entre ambas e haja m 
aior clareza da proporção dos danos.
 
Em seguida, todos os comprovantes aplicáveis e registros 
fotográficos devem ser coletados para apresentação à BTP.

Após a coleta dos documentos e apuração final do prejuízo 
incorrido, você deve submeter o claim formal à BTP, enviando 
todos os documentos, evidências e comprovantes aplicáveis para 
o e-mail claims@btp.com.br.

Para cumprir com a legislação aplicável, você deve envidar os 
melhores esforços para a mitigação de seus prejuízos e evitar a 
extensão dos danos.

Sempre que possível, as cargas e/ou bens avariados devem 
ser segregados para reaproveitamento, reparo ou utilidade 
alternativa e, os custos comprovadamente necessários à 
mitigação também podem ser incluídos no seu pedido de 
reembolso.

Outros documentos podem ser solicitados dependendo do tipo 
de reclamação realizada.
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6. Apresentar o claim formal quantificado à BTP

4. Mitigar os prejuízos

Isso nos ajudará a esclarecer os prejuízos 
à Cia. de Seguros garantindo maior 

celeridade e transparência no processo 
de reivindicação

Isso nos ajudará a analisar com eficiência 
e rapidez o ocorrido, bem como apurar 

as responsabilidades e a extensão do seu 
pedido de reembolso.

Nós solicitamos:
• Fotos
• Documentação da carga
• Documentação do bem avariado
• Notificação à BTP
• Laudo de vistoria e/ou relatório de inspeção
• Comprovante de destinação da carga
• Comprovante de reparo do bem avariado
• Relato da falha operacional
• Comprovante dos custos e despesas incorridas
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Etapas a serem seguidas pela BTP
1.  Confirmar o recebimento do protesto e/ou claim formal
2.  Solicitar uma vistoria conjunta caso necessário
3. Iniciar a investigação para apuração de responsabilidades 
4.  Aguardar o recebimento do claim formal quantificado
5.  Receber o claim formal quantificado e solicitar eventual 
documento pendente
6.  Finalizar as análises internas do claim
7.  Validar as responsabilidades e condições contratuais
8.  Enviar o parecer final ao cliente

A BTP recebe todas as Cartas Protestos emitidas sem que isso 
caracterize, a princípio, eventual assunção de responsabilidade, 
pois somente após o envio do claim formal quantificado a BTP 
estará apta para avaliar as responsabilidades e prejuízos alegados 
com base nos termos e condições contratuais e na legislação 
vigente, revertendo com o parecer final dentro de até 30 dias a 
contar do recebimento da reclamação quantificada.
Com base no parecer final obtido após a análise interna, o 
Departamento de Claims irá providenciar o reembolso ou recusar 
o claim esclarecendo os motivos e no que se ampara a nossa 
decisão.

Brasil Terminal Portuário
Insurance & Claims Department
claims@btp.com.br
+ 55 13 3295-5142


