EXPLICAÇÕES DO PRODUTO
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RESUMO

VISTORIA E
INSPEÇÃO MARÍTIMA
"Vistoria and inspeção marítima que
conectam o conhecimento local
através de uma rede global para ajudar
os nossos parceiros a viajar através de
um oceano mais suave e inteligente".
Frank Olsen, CEO – Inchcape Shipping Services
Expandindo a oferta de serviços do Inchcape 360, esta
plataforma inovadora fornece à indústria naval capacidades
locais consistentes e transparentes a nível global.
Nossa rede mundial de vistoriadores marítimos se alinha
sob uma única marca, abrangendo a expertise respeitável
de nossos parceiros globais. A plataforma permite que
os clientes tenham acesso a pacotes de produtos que
combinam serviços de vistoria e agência portuária, como o
nosso produto Bunker Optimization.
Os clientes podem usar um único ponto de contato
global para conectar-se perfeitamente com nossas
equipes internas de vistoria marítima, fornecendo
conhecimento local e experiência operacional profissional e
proporcionando confiança através da tranquilidade de que
todos os vistoriadores são apoiados pelas políticas internas
da Inchcape, incluindo Corporate Compliance, Suprimento e
QHSSE.

Produtos de vistoria e inspeção marítima:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prova e proteção de vistoria de pré-compra de bens
Vistoria de calado
Integridade do Bunker e Integridade da escotilha
Casco e Maquinaria
P & I Cargo
Inspeção de compradores de granel
Verificação de navios
Inspeção de porões
Inspeção de Guindastes e Fios
Carga / Descarga de Petrocarbono
Vistoria de Garantia Marinha
Amarração / Desencadeamento de Carga
Vistoria de estoques
Mestre de carga para operações de granel
Capitão Portuário carga geral
Vistoria de tubos

Para mais informações, entre em contato com a equipe em

globalsurvey@iss-shipping.com

Ponto de contato do cliente:

globalsurvey@iss-shipping.com
Todas as consultas recebidas por meio desse contato
serão encaminhadas para os leads de empresas locais da
lnchcape, permitindo a prestação de um serviço tranquilo
que simplifica a experiência do cliente fornecendo o produto
diretamente ao cliente
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EXPLICAÇÕES
DO PRODUTO
Nome do Produto

Serviço entregue

Risco sendo atenuado

CAPITÃO DE CARGA
GERAL

Vistoria para determinar a condição de
carga para ambos lados carregamento e
destino. Realização antes de carregar ou
descarregar. Principalmente apoiando os
requisitos de seguro e a responsabilidade das
transportadoras.

Verificação da qualidade, condição e quantidade
de cada item de quebra de volume em nome do
proprietário / receptor. Recomendações são feitas
com referência ao carregamento, estiva e fixação,
para evitar danos à carga e navio.

INSPEÇÃO DE
COMPRADOR DE

Inspeção visual pré-embarque do estoque
existente em nome do comprador / vendedor
ou das seguradoras, para verificar se as
mercadorias estão em conformidade com
as especificações contratuais e com os
regulamentos e requisitos internacionais de
exportação. Pode ser concluído no estaleiro,
armazém ou cais.

Testemunhar, inspecionar, monitorar
e supervisionar o pré-carregamento,
carregamento, amostragem, preparação
de amostras e testes de qualidade e
especificações. A falta de padrões exigidos
pode resultar em comprometimento dos
impactos comerciais da carga para vendas
futuras.

AMOSTRAGEM DE
BUNKER

O processo de teste de amostras de
combustível recolhidas a partir de
embarcações ou tanques a bordo de
embarcações que devam estar em
conformidade com a Convenção Internacional
para a Prevenção da Poluição do Ar por
navios. A amostra é recolhida na presença
do fornecedor e levada para um recipiente
homologado, bloqueada e depois selada com
um selo inviolável, numerado em série. As
amostras são retidas para evidência futura
como evidência em caso de falha / dano do
motor.

A amostragem de bunker de rotina é exigida
pela lei marítima comercial e a conformidade
depende de uma amostra representativa.
A amostragem fornece evidência física
da condição da amostra no momento
do abastecimento em caso de processos
judiciais.

LAVAGEM DE CARGA /
MANUSEIO / LOGÍSTICA

O serviço de pré-planejamento de
embalagem / manuseio e estiva de carga
antes da chegada da embarcação para
otimizar operações seguras e oportunas.

Minimizar o risco de danos à carga,
embarcação e vida. A amarração correta da
carga permite um manuseio mais seguro
para toda a equipe operacional. A utilização
de embarcações pode ser maximizada
pelo pré-planejamento adequado. Maré e
restriçao de altura são considerados como
parte do pré-planejamento para evitar perda
de tempo e movimentos adicionais do
carregador.

GRANEL

Nome do Produto

Entrega Delivery

Risco sendo atenuado

INSPEÇÕES DO
GUINDASTE / FIO

Vistoria ou inspeção para garantir que o
guindaste e o cabo sejam apropriados para
uso e estejam em conformidade com os
requisitos legais. As inspeções estão de
acordo com as regras e regulamentos do
M032 (Marine Order, Part 32).

Inspeções regulares ajudam a minimizar o
risco de falha da engrenagem de içamento,
com impacto potencial nos atrasos
operacionais da embarcação ou risco de
lesão ou acidente ao pessoal ou equipe
operacional, e custo resultante.

INSPEÇÃO DE CALADO

A Minuta de Vistoria é realizada em remessas
a granel e é um meio aceito de determinação
de carga carregada ou descarregada de uma
embarcação, formando a base para a qual os
documentos comerciais e o pagamento são
transacionados.

Fornecer uma verificação independente
da carga carregada ou descarregada.
Minimizando o risco de sistemas de
pesagem mecânicos imprecisos.

INTEGRIDADE DA
ESCOTILHA

Inspeção de porões de navios e tampas
de escotilhas para identificar e verificar a
navegabilidade do navio antes do embarque
da carga.

Tampas de escotilha com vazamento são
uma das principais causas de reclamações
de carga com entrada de água, resultado de
má manutenção ou falha na proteção correta
dos capuzes. A identificação de tampas de
escotilha ineficazes e o suporte ao plano de
gerenciamento de manutenção minimizam o
risco de reclamação de carga para o operador.

INSPEÇÃO DE PORÕES LIMPEZA

Verificação de que o porão do navio está
pronto para receber a carga e é concluída em
conjunto com as inspeções de escotilha.

Dano no porão afeta a capacidade do
proprietário de fretar a embarcação. A
identificação de problemas, o reparo
de danos e a modificação do processo
operacional minimizam o impacto a longo
prazo.

INSPEÇÃO DE PORÕES
- DANO

Avalia o dano ao porão de uma embarcação
após uma viagem marítima. A retenção de
danos pode ser causada por vários meios,
incluindo mudanças na carga, liquidez de
carga como resultado do teor de umidade ou
sobrecarga de cargas, etc.

Dano no porão afeta a capacidade do
proprietário de fretar a embarcação. A
identificação de problemas, o reparo
de danos e a modificação do processo
operacional minimizam o impacto a longo
prazo.

INSPEÇÃO DE CASCO E
MÁQUINAS

Inspeção do casco ou maquinário para
determinar a extensão do dano após o
incidente, incluindo detalhes da causa
potencial, descrição do dano, opções de
reparo e custos potenciais.

Compreensão detalhada da natureza dos
danos e impactos operacionais e limitações
ao navio.

LOADMASTER /
SUPERINTENDÊNCIA
PORTUÁRIA DE GRANEL

Supervisionar as operações de carga
/ descarga em coordenação com a
embarcação e o terminal para otimizar as
operações de armazenagem, segurança e
carga / descarga.

As recomendações são feitas com referência
a carga / descarga, estiva para otimizar
operações de chamadas de portos e entregar
operações seguras.

GARANTIA DE INSPETOR
MARÍTIMO

Verificação para garantir que todas as
precauções necessárias sejam tomadas para
evitar perdas. Realizado por um vistoriador
de garantia marítima (MWS), às exigências
da seguradora. A vistoria geralmente
inclui a análise da condição do navio e do
equipamento e a aprovação das operações
marítimas.

A Vistoria faz todos os esforços razoáveis
para garantir que os riscos associados às
operações garantidas sejam reduzidos a
níveis aceitáveis, de acordo com as melhores
práticas da indústria.
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Nome do Produto

Serviço entregue

Risco sendo atenuado

ON HIRE BUNKER E
CONDIÇÃO

Participar a bordo para determinar a
quantidade de bunkers a bordo no início ou
conclusão de um afretamento. Inspecionar
porões de carga e outras estruturas para
condições atuais e danos pré-existentes no
momento do afretamento.

Verificação independente dos níveis de
bunker para que um valor acordado de
bunkers passe de uma parte para outra.
Para proteger as partes em caso de
danos aos porões de carga ou estrutura
são sustentados durante o período de
afretamento.

P&I CARGO / SEGURO /
PERDA E DANO

Serviços de reportar e investigar em nome
de empresas de seguros ou interessados
da carga, através de reclamações finais e
processo de recuperação.

Identificação entre total e parcial perda
ao recuperar pode fornecer economia
de custo de alto valor. Relatórios
independentes sobre pedidos de seguro
auxiliam em processos de contraargumentação ou reclamações cruzadas.

CARGA DE PRODUTO DE
PETROLEO / DESCARGA
– DE GRANEL LÍQUIDO

Fornecer serviços de vistoria, inspeção e
supervisão de todas as cargas de petróleo
e produtos químicos, incluindo inspeções
pré-embarque, inspeções de qualidade e
quantidade, juntamente com informações
e relatórios preliminares de calado das
embarcações.

Mantém a qualidade do produto e garante
que o produto não seja comprometido
durante as fases de carga ou descarga.
Vistoria de tanques de navios antes da
descarga para determinar a quantidade e
verificar se há alguma escassez. A garantia
de qualidade de acordo com os padrões
regulamentares é exigida em instalações
de tanques em terra. Tais produtos:
Petrocarbons, suco de laranja, ácido, outros
produtos químicos, melaço, sebo.

INSPEÇÃO DE TUBOS
FERRO / AÇO

Uma determinação do tipo, qualidade e
condição do aço / tubo sendo carregado.

As reclamações envolvendo cargas
de aço são frequentes e o resultado é
substancial em termos de sinistros /
pagamentos. Determinação da condição
de pré-embarque da carga e subsequente
clausura dos Conhecimentos de Embarque
é uma parte muito importante da proteção
das obrigações da transportadora.

PRÉ INSPEÇÃO DE
NAVIOS

Vistoria para fornecer ao comprador as
informações necessárias para tomar decisões
objetivas e equilibradas sobre a condição e
a capacidade operacional da embarcação
antes da compra.

Vistoria detalhada fornecendo relatório
extenso da condição da embarcação. Além
disso, a vistoria identifica se outros riscos
precisam ser mitigados, isto é, se há algum
dano no casco ou no motor que possa
resultar em uma condição de classe. Exame
de registros para determinar o consumo de
combustível V velocidade. Existem alguns
itens principais de manutenção que estão
vencidos ou prestes a vencer? O navio está
em conformidade com todos os padrões
internacionais? Garante a confiança do
comprador e uma compreensão profunda da
pré-aquisição de bens.

PROTECÇÃO E PROVA
DE BENS

Visar fisicamente e registrar a presença
da mercadoria / bens ou do local de
armazenamento, conforme declarado
pelo proprietário, vendedor, seguradora ou
outra parte interessada, em um local prédeterminado.

Fornecer a verificação do cliente da
natureza e condição do bens antes da
compra ou liberação do fundo, ou para
perceber o valor real do bens para fins
contábeis.

Nome do Produto

Entrega de serviço

Risco sendo atenuado

INSPEÇÃO DE NAVIO

Inspeção realizada em uma embarcação
para dar aos proprietários / operadores uma
visão independente sobre o desempenho e a
eficiência da embarcação e da tripulação.

Minimizar os custos ambientais e
comerciais, identificando problemas
antes que eles levem a grandes
problemas. Trabalhos não resolvidos
podem aumentar e levar a inspeções
pelas autoridades de Controle do Estado.
A embarcação pode estar na lista negra
de terminais / portos se não cumprir as
regulamentações locais e globais.

VISTORIA DE ESTOQUES

A vistoria de estoques mede com precisão o
volume e o peso de vários estoques de carga,
ou seja, carvão, grãos, madeira, etc.

O inventário é monitorado com mais
frequência e precisão. Reduz os custos de
produção por não superproduzir materiais.
Permite maior visibilidade para fins de
contabilidade e auditoria.
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