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SEGURO OBRIGATÓRIO
DE VEÍCULOS (DPVAT)
1º SEMESTRE DE 2008
COMUNICADO
No 1º semestre de 2008, o Seguro DPVAT gastou com indenizações, por morte, invalidez
permanente e reembolsos de despesas médicas e hospitalares, o valor de R$ 773,6
milhões, pagas a mais de 134 mil vítimas de acidentes de trânsito ou a seus beneficiários.
De acordo com balanço deste semestre, o número de indenizações pagas de janeiro a
junho registrou um aumento de cerca de 15% em comparação ao mesmo período de 2007,
passando de 116 mil para 134 mil. As motocicletas, embora representem uma frota bem
menor em relação ao total de veículos do País (23%), foram responsáveis por 44% do valor
das indenizações pagas e 57% do número de vítimas.
Outro dado relevante: do total de pessoas que sofrem algum tipo de dano em acidentes de
trânsito, mais de 73% estão na faixa etária de 16 a 45 anos, onde se concentra a maior
parte da população economicamente ativa do País.
No 1º semestre deste ano, cerca de 23 milhões de proprietários de veículos pagaram o
Seguro DPVAT, totalizando uma arrecadação de R$ 2,7 bilhões. O número de bilhetes
processados aumentou 11% em relação ao mesmo período do ano passado, em linha com
o crescimento da frota de veículos.
Sobre o valor arrecadado, vale lembrar que não há uma correlação com os gastos com
indenizações, uma vez que o valor pago pelos proprietários de veículos concentra-se
primordialmente no 1º semestre, enquanto que o pagamento das indenizações distribui-se
de maneira mais uniforme por todos os meses do ano. Deve-se ressaltar, também, que de
todos os pedidos de indenização feitos à Seguradora Líder DPVAT em 2008, a quase
totalidade foi paga em até 30 dias.
Parcela dos recursos do Seguro DPVAT tem a seguinte destinação obrigatória: 45% para o
Fundo Nacional de Saúde – FNS (Leis nºs 8.212/91 e 9.503/97), do Ministério da Saúde,
em razão do atendimento a vítimas de acidentes em hospitais da rede do SUS, e 5% para o
DENATRAN (Lei nº 9.503/97), do Ministério das Cidades, para campanhas de prevenção
de acidentes e educação no trânsito.
Resumidamente, e de acordo com a legislação vigente e com as respectivas resoluções do
CNSP, os recursos tiveram as seguintes destinações:
Arrecadação Bruta
Destinações Obrigatórias (SUS, DENATRAN e outras
previstas em atos normativos)
Total dos recursos arrecadados para operação do
Seguro DPVAT
Despesas com Indenizações
Reserva para Pagamento de Indenizações (Sinistros
Ocorridos e não Avisados)
Despesas de Operação
Resultado Operacional do Período

R$ 2.708,70 milhões
R$ 1.415,93 milhões
R$ 1.292,77 milhões
R$ 773,61 milhões
R$
R$
R$

282,33 milhões
182,95 milhões
53,88 milhões

Preocupada com o elevado número de acidentes de trânsito no País, a Seguradora Líder
DPVAT apóia ações que contribuam para reduzir o número de vítimas de acidentes de
trânsito, como, por exemplo, a Lei nº 11.705/08, a chamada “Lei Seca”. Como contribuição,
a Seguradora Líder DPVAT, doou, no mês de agosto, aos DETRAN’s de todos os Estados,
um conjunto de etilômetros, totalizando 108 aparelhos aprovados pelo INMETRO e
homologados pelo DENATRAN.
O Seguro DPVAT beneficia todas as vítimas de acidentes de trânsito ocorridos no País,
sejam pedestres, passageiros ou motoristas. O Seguro DPVAT é operado por meio de
consórcios, integrados por 70 seguradoras e administrado pela Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT S.A.. As vítimas e beneficiários recebem as indenizações,
independentemente da apuração de culpa ou da identificação do veículo causador do dano,
sem a necessidade de intermediário.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2008.

Jornal - ZERO HORA - P/B
Formato: 2 col. (10,2 cm) x 21,5 cm altura
5ª PROVA

