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Seguro DPVAT

Conhecimento do DPVAT

É maior o conhecimento, após estímulo do
conceito, de aspectos relacionados aos beneficiários
do seguro, cobertura e obrigatoriedade do
pagamento.

Conhecimento do DPVAT

Brasil
Rio de Janeiro

- 4 níveis 83%

87%

84%

Características mais conhecidas do conceito

81%

(entre 60% e 70%)
QUALQUER PESSOA que seja vítima de um acidente de trânsito que tenha
danos corporais ou morte, terá DIREITO ao pagamento de uma indenização
em dinheiro pelo seguro DPVAT

50%
23%
Projeção
milhões habitantes

35

32%
22%
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128

12

Conhecimento
Conhecimento
espontâneo
estimulado
seguro obrigatório

49

7

Descrição
espontânea
correta

130

11

Conhecimento de
alguma parte do
conceito

Os PROPRIETÁRIOS de carros, motos, ônibus e caminhões têm OBRIGAÇÃO
DE PAGAR O SEGURO DPVAT junto com o imposto anual do veículo
O DPVAT oferece COBERTURAS para: morte, invalidez permanente e
reembolso de despesas médicas e hospitalares em casos de acidentes de
trânsito para MOTORISTAS, PASSAGEIROS E PEDESTRES

“Indenização
por acidente
de trânsito”
Menções similares a veículos/ automóveis:
BRASIL
19%
41%

RIO
21%
33%

Veículos
Não souberam responder

Menor conhecimento DPVAT





As mulheres
Os dois extremos das faixas de idade
Os integrantes das classes DE
Os não condutores dos veículos  No
Brasil, 51% não são condutores e no Rio, 55%).
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Conhecimento estimulado da marca de seguro obrigatório DPVAT
(Única)
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Maioria da população, nas duas amostras, declara conhecer o seguro
DPVAT, ainda que só de ouvir falar.

Você conhece mesmo que só de ouvir falar o seguro obrigatório
DPVAT?

Conhece o DPVAT

Brasil
83%

Base: Total da amostra – Brasil  2.606, Rio de Janeiro  614 entrevistas
P2. Você conhece mesmo só de ouvir falar o seguro obrigatório DPVAT?

Conhece o DPVAT

RJ
87%

Conhecimento espontâneo sobre o DPVAT
(Espontânea e múltipla)
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Conhece DPVAT

Brasil
83%

RJ
87%

O que é e para que
serve o DPVAT?

Brasil
Rio de Janeiro

32%

Informou o tipo de acidente e o destino da
indenização (vítimas de acidente de trânsito)

50%
26%
24%

Lembrou da indenização, mas não mencionou
veículo (indenização de vítimas)
Informou apenas o tipo de acidente (trânsito)
Informou ser seguro de carro, veículo, seguro
obrigatório (não sabe para que serve)

5%

“Acidente de veículos”

5%
5%

1%
1%

É de carro, sobre carro, para carro

1%
1%

Base: Entrevistados que disseram conhecer o seguro DPVAT – Brasil  2.185 , Rio de Janeiro  538 entrevistas
P3. Pelo que você sabe ou ouviu falar, o que é e para que serve o seguro DPVAT?

“Serve para indenizar a pessoa que sofre acidente”

16%

Manutenção de estradas

Não sabe/ não lembra

“Indenização por acidente de trânsito”

18%
14%

Nas duas amostra, os entrevistados
conhecem pouco sobre as
características do seguro DPVAT, em
geral, sabem que trata-se de um seguro
para indenizar vítimas de acidente de
trânsito, mas não informam coberturas e
outros destinos do seguro.
É maior o conhecimento no RJ.

Opinião sobre a educação no trânsito (notas 9 e 10)
(Estimulada e única) escala de 0 a 10
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A população demonstra ser consciente quanto às situações que podem causar acidentes de
trânsito, especialmente quanto ao uso do celular e o consumo de álcool.

Concordância (notas 9+10)
78

70

63

82

70

66

Uso de celular ao dirigir
provoca muitos acidentes de
trânsito
O consumo de álcool causa
muitos acidentes e não
diminuiu com bafômetro e
aumento da multa

A maioria dos motociclistas
não respeitam as regras de
trânsito e estão sempre em
alta velocidade

Brasil

Pedestres não prestam
atenção nos semáforos para
atravessar/ atravessam fora
das faixas de pedestre
Ciclistas circulam fora da
ciclofaixa ou de vias próprias,
o que causa muitos acidentes
de trânsito

RJ

55

58

51

56

As mulheres brasileiras tendem a concordar mais que
os homens com as situações avaliadas.
Por outro lado, há pouco diferença entre condutores
e não condutores, sendo maior a concordância dos
condutores do Rio com as frases que indicam falta de
respeito dos motociclistas e cliclistas.

Base: Total da amostra – Brasil e Rio de Janeiro  excluindo não sabe
P19. Agora eu vou falar algumas frases sobre educação no trânsito, e gostaria de saber seu grau de concordância, também numa escala de zero a dez, em que zero significa que
você discorda totalmente até dez que significa que concorda totalmente.

Principais resultados
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Educação no trânsito
A população reconhece as várias infrações de trânsito que podem causar acidentes e percebem que houve aumento nos últimos
dois anos, sobretudo em relação ao uso do celular ao dirigir.
Maioria acredita que as penas deveriam ser mais duras (cerca de 80) e que a fiscalização de trânsito é ineficiente (cerca de 50).

78

82

Uso de celular ao dirigir provoca muitos acidentes de
trânsito

70

70

O consumo de álcool causa muitos acidentes e não diminuiu
com bafômetro e aumento da multa

63

66

A maioria dos motociclistas não respeitam as regras de
trânsito e estão sempre em alta velocidade

55

58

Pedestres não prestam atenção nos semáforos para atravessar/
atravessam fora das faixas de pedestre

51

56

Ciclistas circulam fora da ciclo faixa ou de vias próprias, o que causa
muitos acidentes de trânsito

Na opinião da população, as campanhas
voltadas à educação no trânsito devem alertar
sobre dirigir após consumir bebidas alcoólicas e
uso do celular.

