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Mensagem do Diretor
Presidente

O ano de 2013 trouxe conquistas importantes para a Seguradora Líder-DPVAT. A revisão de nossa estratégia, a atuação junto à sociedade para divulgar o acesso aos benefícios do Seguro
DPVAT e a expansão da parceria com o Correios são exemplos
de iniciativas de nossos profissionais e parceiros para garantir o
cumprimento de nossa finalidade social e a atuação com respeito
ao cidadão em todo o território brasileiro.
Aumentamos a capilaridade de nosso atendimento, por meio
de uma importante parceria com os Correios, que passaram
este ano a receber os avisos de sinistros do Seguro DPVAT em
todas as suas agências próprias, permitindo o alcance de nossa
rede de atendimento a praticamente todas as cidades do Brasil.
Com esta iniciativa, aumentamos a agilidade e acessibilidade no
atendimento às vítimas de acidentes de trânsito e seus familiares e conferimos eficiência e eficácia ao processo de pagamento
das indenizações. Este trabalho conjunto garantiu à Seguradora
Líder-DPVAT o primeiro lugar no prêmio Inovação e Sustentabilidade da CNSeg – Confederação Nacional das Seguradoras,
um reconhecimento importante do setor de seguros sobre nossa atuação junto à sociedade. Como signatários dos Princípios
para a Sustentabilidade em Seguros das Nações Unidas (PSI),
desde 2012, temos o compromisso de integrar as questões sociais, ambientais e de governança corporativa à nossa estratégia e
práticas de gestão. Por isso, revisitamos nossa estratégia para que
ela refletisse a necessidade de olharmos as operações de forma
sistêmica, integrada aos nossos parceiros de negócio, beneficiários e demais partes interessadas, mapeadas na Cadeia de Valor.
Este compromisso também presume a prestação de contas de
nossas iniciativas e resultados - o que buscamos com a publicação deste relatório.
Na mesma linha, consolidamos importante parceria com o
Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) dedicada exclusivamente para trabalhar nos pilares delineados como
fundamentais para o atingimento do compromisso assumido
pelo Brasil perante à ONU, na redução do índice de acidentes
de trânsito, e que ficou conhecido como a Década Mundial de
Segurança de Trânsito (2011 a 2020).
Para facilitar o cidadão no licenciamento anual do seu veículo, com consequentes benefícios ao processo de arrecadação
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do Seguro DPVAT, desde 2013 os proprietários de veículos das
categorias 3, 4 e 9 (ônibus, micro-ônibus, vans e motocicletas)
podem fazer o parcelamento do valor do prêmio do Seguro
DPVAT, a ser pago em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Esperamos que esta medida venha a promover o aumento
da adimplência do Seguro DPVAT, que garante o pagamento das
indenizações às vítimas de acidentes de trânsito.
Também merece destaque o prêmio Innovare, promovido
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) como incentivo às práticas inovadoras que ajudam a modernizar o Sistema Judiciário
Brasileiro, e recebido por nossa Diretoria Jurídica pela estruturação de Política de Conciliação, que abrange todo o contencioso
da Companhia e agiliza sua condução junto ao Poder Judiciário,
principalmente por meio da realização de mutirões de acordos
para o encerramento de ações judiciais do Seguro DPVAT. Privilegiamos e incentivamos o acesso aos benefícios do Seguro
DPVAT pela via administrativa, que é mais rápido, grátis e não
requer intermediários para o recebimento das indenizações,
mas não deixamos de buscar a conciliação e a redução das ações
judiciais, com o fim de ajudar as vítimas que recorreram, mesmo que desnecessário, à Justiça e também desafogar o Poder
Judiciário. Este procedimento requer mais esforço de equipe e
recursos do Seguro DPVAT.
As Provisões Técnicas em 2013 atingiram o montante de
R$4,1 bilhões, uma evolução de 16% em relação a 2012. Os
resultados positivos se devem à diligência dos profissionais e parceiros na gestão destes recursos, mesmo em um período turbulento para o mercado financeiro brasileiro.
A publicação do Relatório Anual da Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro DPVAT é uma consequência natural destas e de outras conquistas, do trabalho de uma equipe de profissionais altamente engajada e da parceria sólida com o poder
público e a iniciativa privada no cumprimento da finalidade social
do Seguro DPVAT. Acreditamos que a transparência é uma premissa de nossa atuação e agradecemos pelo esforço de todos na
produção deste importante documento.
Ricardo Xavier

Destaques da Seguradora Líder-DPVAT
•

Implantação do parcelamento do pagamento do prêmio para os veículos usados das categorias 3, 4 e 9 (ônibus, micro-ônibus vans
e motocicletas), em três parcelas iguais e mensais;

•

Consolidação da parceria com os Correios: inclusão das 15 Unidades Federativas restantes, totalizando 7.745 pontos de atendimento em todo o Território Nacional ao final de 2013;

•

Continuidade da Campanha Institucional de divulgação do Seguro DPVAT: foco nas informações sobre o parcelamento do prêmio;
consolidação dos conhecimentos sobre o Seguro DPVAT, com ênfase na facilidade do acesso direto aos diversos canais de atendimento, sem necessidade de intermediários, e na segurança viária, por meio de filmes com cunho educacional;

•

10ª Edição do Prêmio Innovare 2013: a Política de Conciliação implantada pela Seguradora Líder-DPVAT foi agraciada com a
Menção Honrosa;

•

Reformulação do site institucional com o objetivo de facilitar o acesso às informações e estreitar o relacionamento com a sociedade, parceiros, imprensa e Seguradoras Consorciadas;

•

Parceria com o ONSV – Observatório Nacional de Segurança Viária – tendo, entre várias ações, o Programa Observar com
criação de 12 vídeos educativos destinados à prevenção de acidentes e orientação dos condutores de veículos para uma atitude
mais segura, como, por exemplo: Dirigir cansado; Principais causas de acidentes e como evita-los; Transporte seguro de crianças;
Ciclista consciente; Frenagem de motos; Cinto de segurança no banco traseiro e etc.. Estes vídeos podem ser visualizados no
endereço http://www.onsv.org.br/categoria/observar. Esse material tem sido constantemente divulgado junto aos DETRANs Estaduais, Associações de Formação de Condutores e junto às montadoras de veículos, especialmente de motocicletas, fomentando,
de forma inquestionável, direta e indiretamente, a prática da cidadania, o desenvolvimento social e econômico do País, a redução
de acidentes, suas vítimas e vitimizações.

•

Incremento nas ações de combate à fraude: 5.449 comprovações de tentativas de fraude, sendo 3.605 novas representações
criminais, das quais parcela significativa deve resultar na instauração de inquéritos policiais, denúncias do Ministério Público e sentenças condenatórias;

•

Participação em programas e concessão de entrevistas divulgando além dos benefícios do Seguro DPVAT, estatísticas de sinistros,
viabilizando tomada de ações pontuais, inclusive, pelas Autoridades Públicas e Privadas;

•

Expansão dos canais de relacionamento: site institucional, blog ‘Viver Seguro no Trânsito’, site do Seguro DPVAT, e-mail, chat,
redes sociais, SAC DPVAT e Ouvidoria.
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1. O Seguro DPVAT
O Seguro do Trânsito – uma conquista da
sociedade brasileira.
O Seguro DPVAT foi criado por Lei Federal, em 1974, com
a finalidade de assegurar que todos os cidadãos, que tenham sofrido danos pessoais como vítimas de acidentes de trânsito dentro do território brasileiro, pudessem ser amparados. O seguro
garante indenização, independentemente de culpa, às pessoas
transportadas ou não, pelos veículos ou por suas cargas.
A natureza do Seguro DPVAT é, em sua essência, social. Ou
seja, são recursos da sociedade geridos para a sociedade. Dos
recursos arrecadados, 50% são repassados à União, sendo 45%
destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS), para o custeio da
assistência médico-hospitalar das vítimas de acidentes de trânsito, e 5% ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN),
para aplicação na educação sobre o trânsito e em programas
destinados à prevenção e redução de acidentes de trânsito. Os
50% restantes são geridos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., para o pagamento de indenizações
às vítimas de acidentes. O pagamento do prêmio do Seguro
DPVAT é imprescindível para que haja reservas que garantam o
pagamento das indenizações.
Quem tem direito?
Qualquer vítima de um acidente de trânsito - seja motorista,
passageiro ou pedestre - em território brasileiro, independentemente da apuração de culpa, tem direito à indenização do Seguro DPVAT. São oferecidos três tipos de coberturas:
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•

Morte: indenização de R$13.500,00 por vítima;

•

Invalidez Permanente: indenização de até R$13.500,00 por
vítima, de acordo com as sequelas do acidente e conforme
Tabela constante na Lei nº 11.945/2009;

•

Despesas Médicas e Suplementares (DAMS): reembolso de
despesas comprovadas de até R$2.700,00 reais por vítima.

2. A Seguradora Líder-DPVAT
Eficiência e Transparência na gestão dos
recursos do Seguro DPVAT.
Com a criação do Seguro DPVAT, em 1974, cada proprietário de veículo passou a ter a obrigação de contratar o seguro
obrigatório com a Seguradora de sua preferência, que administra
os prêmios e indenizações referentes à sua carteira de clientes.
Em 1986, foi instituído o Convênio de Operações do Seguro
DPVAT, em regime de pool das Seguradoras, administrado pela
Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização (FENASEG). Inicialmente abrangendo as categorias de
veículos de passeio (1), táxis (2), motocicletas e similares (9) e
caminhões e pick-ups (10), os bons resultados deste modelo de
gestão do Seguro DPVAT estimularam a criação, em 2005, do
segundo Convênio, que inclui ônibus, micro-ônibus e vans – categorias 3 e 4.

1974

Criação
do Seguro
DPVAT

1986

Instituído
Convênio de
Operações

O crescimento da frota de veículos nas últimas décadas,
além da necessidade de melhor fiscalização e controle sobre a
adimplência do Seguro DPVAT, fez necessário um maior aprimoramento da gestão sobre o seguro do trânsito. Em 2006,
foi determinado, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados
– CNSP, a constituição de dois Consórcios específicos a serem
administrados por uma seguradora especializada, para atuar
como líder deste modelo de gestão. Assim, em 2007, foi criada a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.,
uma sociedade anônima de capital nacional, constituída por Seguradoras que participam dos dois Consórcios e que começou
a operar em 01 de janeiro de 2008.

2005

2007

2008

Instituído
2º Convênio
de Operações

Constituição
dos Consórcios
Específicos e
da Seguradora
Líder-DPVAT

Início das
operações dos
Consórcios e
da Seguradora
Líder-DPVAT
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2.1.A Governança Corporativa nos Consórcios do Seguro DPVAT
O modelo de gestão da Seguradora Líder-DPVAT visa às melhores práticas de governança corporativa e técnicas de gestão do mercado segurador. A estrutura dos Consórcios do Seguro DPVAT, em 2013, era composta por um pool de 75 Seguradoras Consorciadas,
das quais 61 são acionistas da Seguradora Líder-DPVAT. As Consorciadas permanecem responsáveis pela análise/regulação dos sinistros,
enquanto a Seguradora Líder-DPVAT passa a representá-las nas esferas administrativa e judicial das operações do Seguro DPVAT, o que
resulta em mais unidade e responsabilidade na centralização de ações.

SEGURADORAS CONSORCIADAS EM 2013
Ace Seguradora S/A
AIG Seguros Brasil S/A
Aliança do Brasil Seguros S/A
CIA de Seguros Aliança da Bahia
CIA de Seguros Aliança do Brasil
American Life Companhia de Seguros
Argo Seguros Brasil S/A
Aruana Seguros S/A
Atlântica Cia de Seguros
Austral Seguradora S/A
Azul Companhia de Seguros Gerais
Banestes Seguros S/A
Bcs Seguros S/A
Bmg Seguradora S/A
Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros
Bradesco Vida e Previdência S/A
Brasil Veículos Cia. de Seguros
Btg Pactual Seguradora S/A
Caixa Seguradora S/A
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A
Centauro Vida e Previdência S/A
Cescebrasil Seguros de Garantias e Créditos S/A
Chubb do Brasil Cia de Seguros
Cia Excelsior de Seguros
Companhia Brasileira De Seguros E Previdência
Comprev Seguros e Previdência S/A
Confiança Companhia de Seguros
Dayprev Vida e Previdência S/A
Essor Seguros S/A
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A
Fator Seguradora S/A
Federal de Seguros S/A
Federal Vida e Previdência S/A
Generali Brasil Seguros S/A
Gente Seguradora S/A
Icatu Seguros S/A
Investprev Seguradora S/A
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
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Itaú Seguros S/A
Itaú Vida e Previdência S/A
J. Malucelli Seguradora S/A
J. Malucelli Seguros S/A
Java Nordeste Seguros S/A
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Mapfre Affinity Seguradora S/A
Mapfre Seguros Gerais S/A
Mapfre Previdência S/A
Mapfre Vida S/A
Marítima Seguros S/A
Mbm Seguradora S/A
Mitsui Sumitomo Seguros S/A
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A
Cia Mutual de Seguros
Nobre Seguradora do Brasil S/A
Pan Seguros S/A
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Porto Seguro Vida e Previdência S/A
Cia de Seguros Previdência do Sul
PQ Seguros S/A
Previmax Previdência Privada e Seguradora S/A
Qbe Brasil Seguros S/A
Sabemi Seguradora S/A
Safra Seguros Gerais S/A
Safra Vida e Previdência S/A
Sinaf Previdencial Cia. de Seguros
Sul América Cia de Seguros Gerais
Swiss Re Corporate Solutions Brasil S/A
Tokio Marine Seguradora S/A
Usebens Seguros S/A
Vanguarda Cia de Seguros Gerais
Vida Seguradora S/A
Yasuda Seguros S/A
Zurich Minas Brasil Seguros S/A
Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Zurich Vida e Previdência S/A

As Seguradoras Acionistas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT são representadas pelo Conselho de
Administração, constituído por 15 membros e 15 suplentes. Este
Conselho se reúne mensalmente e tem como papel fundamental orientar a estratégia e linhas gerais de atuação da Companhia,
com o objetivo de garantir o cumprimento da finalidade social
da Seguradora Líder-DPVAT e do Seguro DPVAT, atuando de
acordo com o previsto pela Lei e com diligência e responsabilidade. Anualmente, o Conselho de Administração convoca a
Assembleia Geral, da qual participam todas as Seguradoras Acionistas da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT,
para apresentação e discussão dos resultados, da estratégia e do
orçamento da Companhia, além de outros temas de interesse
dos acionistas.

Modelo de Governança da Seguradora Líder-DPVAT
Assembleia Geral

Conselho de
Administração
Comitê de Auditoria
Conselho Fiscal

Comitê de
Investimentos
Presidência
Gerência de Controles
Internos e Compliance

Diretoria Jurídica

Ouvidoria

Diretoria de Relações
Institucionais

Diretoria de
Operações

Diretoria de
Infraestrutura

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
2013 / 2014

2014 / 2015

Luiz Tavares Pereira Filho - Presidente
Casimiro Blanco Gomez - Vice-Presidente
Antônio Eduardo Marques de Figueiredo Trindade
Bernardo Dieckmann
Hélio Hiroshi Kinoshita
Jabis de Mendonça Alexandre
João Gilberto Possiede
José Carlos Lyrio Rocha
Julio Cezar Alves de Oliveira
Leandro Evangelista Poli
Marcelo Goldman
Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti
Ricardo José Iglesias Teixeira
Rosana Techima Salsano
Sergio Wilson Ramos Junior

Luiz Tavares Pereira Filho - Presidente
Rosana Techima Salsano – Vice-Presidente
Bernardo Dieckmann
Celso Damadi
Fernando José Costa Teles
Jabis de Mendonça Alexandre
João Carlos França de Mendonça
João Gilberto Possiede
Jorge de Souza Andrade
José Carlos Lyrio Rocha
Marcelo Goldman
Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti
Ricardo José Iglesias Teixeira
Roberto Barroso
Sergio Wilson Ramos Junior
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2.2. Revisão da Estratégia: evolução e continuidade
Em 2013, a Seguradora Líder-DPVAT conduziu um processo importante de revisão de seu posicionamento
estratégico. A necessidade de um olhar sistêmico sobre as operações e relações da empresa, no quinto ano
desde o início das atividades do planejamento estratégico da Companhia, foi a tônica desta revisão que culminou
com o reposicionamento da Missão, Visão, Valores e Objetivos Estratégicos, por meio da construção do Plano
Estratégico Corporativo (PEC) da Seguradora Líder-DPVAT. O PEC será o norte das ações e decisões da
Seguradora de 2014 a 2018 e contou com a participação de todas as Diretorias em sua elaboração.
Desde 2012, a Seguradora é signatária dos Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI), uma iniciativa
das Nações Unidas para a integração das questões ambientais, sociais e de governança corporativa à estratégia e
gestão das empresas do Mercado Segurador. Como responsável pela operação de um seguro de elevado cunho
social, a adesão da Seguradora Líder-DPVAT a estes princípios se configura como um caminho natural – tendo,
o PSI, servido como pano de fundo do processo de revisão estratégica. Para a Organização, o tema integra a
própria cultura, processos e resultados, como uma importante ferramenta para a mitigação de riscos e aproveitamento de oportunidades de negócio.

1.

Consideraremos sistemicamente questões ambientais, sociais e de
governança e operações comerciais

2.

Iremos nos unir a participantes da indústria de seguros para aumentar a consciência sobre questões ambientais, sociais e de governança
corporativa, reduzir riscos e desenvolver soluções.

3.

Trabalharemos juntamente com a sociedade para melhorar nossa
eficácia na implementação dos Princípios.

4.

Seremos transparentes, reportando nossas atividades e progresso
na implementação dos princípios
Para maiores informações sobre os Princípios para a
Sustentabilidade em Seguros, acesse: http://www.unepfi.org/psi/
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|PSI| O resultado da revisão estratégica foi a maior compreensão de processos e relações que constituem a natureza das
operações da Seguradora. Embora o Seguro DPVAT esteja presente em todo o território nacional, a Seguradora Líder-DPVAT
conta com uma rede de parceiros públicos e privados na viabilização das operações - desde a arrecadação dos prêmios do
seguro ao pagamento das indenizações às vítimas de acidentes
de trânsito. A gestão colaborativa dessa rede de relações ganha
peso na estratégia, com o objetivo de garantir o cumprimento

da função social, aumentar o conhecimento e acesso ao Seguro
DPVAT e prestar o melhor atendimento aos beneficiários e à
sociedade.
A partir deste processo, foi elaborado o Mapa Estratégico da
Seguradora Líder-DPVAT, que demonstra a importância de todas
as áreas da Organização para o atingimento dos seus Objetivos
Estratégicos e cumprimento de sua Missão e Visão, por meio de
seus Valores.

Mapa Estratégico 2014-2018
Missão

Valores

Assegurar à população em todo o território nacional, o conhecimento pleno e o
acesso facilitado aos benefícios do Seguro DPVAT, administrando com transparência e competência os recursos que lhe foram confiados em colaboração com seus
acionistas empregados e parceiros

Ética
Sustentabilidade
Comprometimento

Visão

Pessoas

Ser reconhecida pela excelência de sua gestão como agente garantidor do cumprimento da finalidade social do Seguro DPVAT e pela atuação proativa na prevenção
de acidentes de trânsito, gerando valor para a sociedade

Objetivos Estratégicos

Inovação

Pilares Estratégicos

Gerir de forma eficiente e colaborativa
as relações com a cadeia de valor
Reduzir a judicialização do
Seguro DPVAT

No processo de revisão estratégica foi reforçada a Missão
de disseminar amplamente o Seguro DPVAT para a população,
além de acrescer à Visão a atuação da Seguradora na prevenção
de acidentes de trânsito. Sustentabilidade e Pessoas emergiram
como direcionadores importantes nos debates realizados e tornaram-se Valores da Seguradora Líder-DPVAT.
Para dar sustentação a este contexto, os Pilares Estratégicos
solidificam e suportam toda a operação. Engajamento e Formação, Tecnologia e Processos são responsáveis pelas bases estruturais da Seguradora Líder-DPVAT, de modo que o relacionamento com a Cadeia de Valor se dá por meio do Engajamento
e a Formação deste público, resultando em parcerias que contribuem para aumentar a excelência na prestação de serviços.

Processos

Garantir o pagamento das indenizações do
Seguro DPVAT com eficácia e eficiência

Tecnologia

Aprimorar a gestão sobre o processo
de arrecadação do Seguro DPVAT

Engajamento e Formação

Melhorar a percepção da sociedade sobre a finalidade e a
credibilidade do Seguro DPVAT

Para atender milhões de pessoas e beneficiários com uma
estrutura extremamente enxuta, a Tecnologia é imprescindível
para garantir controles adequados, assertividade no processo de
arrecadação, realizar pagamentos de modo eficiente e eficaz,
além da agilidade para cumprimento de prazos legais.
Permeando todas as operações, o Pilar Estratégico de Processos é responsável por catalisar, suportar e articular todas as
engrenagens da Seguradora Líder-DPVAT para que os resultados alcancem qualidade com excelência e desta forma atinja seus
Objetivos Estratégicos.
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2.3. A Rede de Relações do Seguro DPVAT
|PSI 2| O mapeamento da Cadeia de Valor da Seguradora
Líder-DPVAT foi um resultado importante do processo de revisão estratégica. Por meio da identificação dos públicos impactados é possível desenvolver ações e iniciativas que aprimorem a
relação da Organização com todas as partes interessadas, desde
o órgão regulador Superintendência Nacional de Seguros Privados (SUSEP) aos beneficiários do Seguro DPVAT.

•

|PSI 3| A presença contínua da SUSEP em todos os processos reflete a importância do Órgão Regulador da indústria
seguradora para as operações do Seguro DPVAT. Atuando seja
na formação do valor do prêmio do seguro, como nas normas
e procedimentos regulatórios sobre a formação das provisões
técnicas e no pagamento das indenizações do Seguro DPVAT, a
SUSEP tem um papel de destaque na regulação do seguro do
trânsito e suas relações com a Seguradora Líder-DPVAT ocorrem sempre no sentido de atender à Sociedade de forma eficiente e clara, para garantir a perenidade do Seguro DPVAT.

A estrutura da Cadeia de Valor segue os principais processos
envolvidos na gestão do Seguro DPVAT:
Arrecadação: o pagamento do prêmio do seguro obrigatório pelos proprietários de veículos é fundamental para viabilizar o pagamento das indenizações e o custeio das operações de administração e gestão do Seguro DPVAT.

•

Gestão: a Seguradora Líder-DPVAT é responsável pela gestão de 50% dos recursos arrecadados e pela gestão administrativa do Seguro DPVAT. Essas atividades envolvem
fornecedores e parceiros, além dos atores envolvidos nas
relações institucionais, participantes do poder público e da
iniciativa privada.
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De forma geral, a atuação junto à Cadeia de Valor da Seguradora Líder-DPVAT visa fortalecer os processos, operações e
relações da Seguradora e a atuação junto à Sociedade de forma
transparente e eficaz.
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•

Pagamento de Indenizações: o pagamento ocorre especialmente pela via administrativa, mas neste processo também
são considerados os sinistros avisados por via judicial, ou
pagamentos contestados judicialmente.

3. Práticas de Gestão
Operações, relações e resultados da Seguradora Líder-DPVAT.
As informações apresentadas neste documento seguem os processos apresentados na Cadeia de Valor da Seguradora Líder-DPVAT
– arrecadação, gestão e pagamento de indenizações. Pretende-se, assim, demonstrar que as conquistas da Seguradora Líder-DPVAT
estão intrinsecamente ligadas à atuação em conjunto com parceiros de negócio, agentes públicos e privados e à própria Sociedade.
São evidenciados os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e como são aplicadas, de forma transversal, as questões de
governança corporativa, sociais e ambientais às operações e relações. Tratando-se de um seguro com elevado cunho social, é imprescindível que haja fortalecimento dos processos e engajamento das pessoas na busca pelo respeito ao cidadão e garantia de acesso aos
seus direitos.

3.1. Arrecadação: o financiamento do Seguro do Trânsito
O prêmio do Seguro DPVAT – pago anualmente pelos proprietários de veículos – financia o pagamento das indenizações às vítimas de acidentes de trânsito e, nesse sentido, a Seguradora Líder-DPVAT promove campanhas e ações que estimulem a adimplência
no pagamento do seguro, pois é imprescindível sua quitação para a obtenção do licenciamento anual de veículos e regularidade para
circulação em território brasileiro, conforme definido na legislação. A Seguradora é responsável pela gestão de 50% dos recursos arrecadados, sendo a outra metade repassada, diretamente pela rede bancária, à União (45% para o Fundo Nacional de Saúde e 5% para
o DENATRAN).
O aumento da frota de veículos representou um aumento na arrecadação de recursos para o financiamento das operações do
Seguro DPVAT de 12,4% em 2013. A evolução do volume de arrecadação apresenta um crescimento médio de 10,4% nos últimos
anos, como apresentado a seguir.

2013

2012

2011

2010

2009

Arrecadação
Repasses
SUS
Denatran
Prêmios para operação
Crescimento
Inadimplência

8.029,8
4.015,6
3.614,0
401,6
4.014,2
12,45
27,7%

7.143,9
3.572,3
3.215,1
357,2
3.571,6
6,5%
27,7%

6.706,5
3.353,8
3.018,4
335,4
3.352,7
15,7%
27,2%

5.797,4
2.899,2
2.609,3
289,9
2.898,2
7,2%
25,0%

5.409,2
2.705,1
2.434,6
270,5
2.704,1

Bilhetes DPVAT
Crescimento
Frota Denatran

57.611.339
7,0%
79.693.275

53.828.683
7,2%
74.407.875

50.214.496
5,6%
68.964.925

47.547.462
11,2%
63.401,553

42.764.953

Contudo, é necessário ressaltar que o crescimento da receita de prêmios é resultante das variáveis frota e tarifa. Logo,
nos anos em que não houve aumento nos prêmios (tarifa), o
crescimento deriva apenas do crescimento da frota.
Já a inadimplência pode ser medida pelo confronto entre Bilhetes DPVAT Pagos X Frota base do DENATRAN - que inclui
veículos furtados/roubados; veículos com cadastro ativo em mais
de uma Unidade Federal (caso de transferência de UF) e veículos
não circulantes sem baixa do cadastro.

26,4%

58.074.384

|PSI 2| A revisão do Planejamento Estratégico destacou
a importância de aumentar a participação da Seguradora
Líder-DPVAT no processo de arrecadação. O fortalecimento da
parceria com os DETRANs das 27 Unidades Federativas, bem
como o desenvolvimento de ações que estimulem a adimplência
do Seguro DPVAT, que já fazem parte do cotidiano de negócios
da Seguradora, são reforçados pelo forte investimento em
tecnologia de informação, com o objetivo de aumentar a
capacidade de gestão, segurança e controle na arrecadação do
prêmio do Seguro DPVAT.
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3.2. Gestão: Operações e
Relações da Seguradora
Líder-DPVAT

3.2.1. Responsabilidade
e Resultados da Gestão
Financeira

A gestão do Seguro DPVAT envolve, de um lado, a gestão
financeira dos recursos arrecadados, a formação das provisões
técnicas para pagamento das indenizações e a diligência na seleção
e monitoramento dos gestores destas provisões. Em 2013, essa
gestão é, certamente, um destaque na Seguradora Líder-DPVAT,
que apresentou resultados significativamente acima da média
de mercado, mesmo em cenários de alta volatilidade como os
apresentados pelo mercado brasileiro no ano que passou.

A diligência na gestão dos recursos arrecadados por meio
do prêmio do Seguro DPVAT é condição para a perenidade do
seguro e das operações da Seguradora Líder-DPVAT. A Política
de Investimento, revisada em junho de 2013, regula a natureza dos investimentos e critérios para a seleção de gestores
destes recursos. Os resultados são acompanhados pelo Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Superintendência
Financeira e pela Gerência de Investimentos e Orçamento.
Adicionalmente, um Comitê de Investimento, formado por
representantes indicados pelas Seguradoras Consorciadas, discute mensalmente a estratégia de investimentos da Seguradora
Líder-DPVAT e seus resultados.

De outro lado, a gestão das pessoas, parceiros e demais partes interessadas constitui uma forte estrutura para viabilizar as
operações da Seguradora Líder-DPVAT e o bom relacionamento com todos os envolvidos na Cadeia de Valor. O aperfeiçoamento do parque tecnológico, automação e otimização de processos, a preocupação com as pessoas envolvidas nas operações
do Seguro DPVAT e o desenvolvimento de importantes parcerias são a força da Seguradora Líder-DPVAT, que ano a ano busca
dar mais transparência e credibilidade à operação deste seguro.

Em 2013, os resultados da gestão destes recursos foi um
destaque, especialmente diante das adversidades do cenário
econômico-financeiro no Brasil. Em comparação ao mercado,
o desempenho dos fundos que compõem as provisões técnicas
do Seguro DPVAT foi superior a 843 dos 851 fundos de previdência aberta (PGBL), por exemplo. Os recursos, de acordo
com a Política de Investimento, são aplicados em cotas de fundos de investimento, exclusivos para os recursos garantidores
das provisões técnicas do Seguro DPVAT, com liquidez imediata, lastreados integralmente em títulos públicos federais.
Os resultados positivos da gestão financeira da Seguradora
Líder-DPVAT ao longo dos anos suportam a capitalização das
provisões técnicas do Seguro DPVAT, provendo maior segurança e robustez às operações e ao pagamento de indenizações.
A evolução destas provisões é observada no gráfico a seguir:

Ativos Garantidores das
Provisões Técnicas em R$MM
io

o méd

iment

Cresc

4.106,2

.a.

%a
de 20

3.531,4

2.933,6

2.403,4
1.972,9

2009
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3.2.2. Gestão Administrativa:
Pessoas: um Valor da Seguradora Líder-DPVAT
Visando ao aprimoramento e capacitação dos funcionários,
em 2013, foram realizadas 9.310 horas de treinamentos, divididos entre treinamentos corporativos, técnicos, regulatórios e
certificações técnicas.

Para viabilizar a operação do Seguro DPVAT, a estrutura da
Seguradora Líder-DPVAT é baseada, essencialmente, em Pessoas, que a partir da revisão estratégica se tornou um dos Valores
da Companhia. Com um quadro funcional de 510 profissionais
(2013), a Seguradora Líder-DPVAT conta com colaboradores
engajados e preocupados com a excelência no desempenho de
suas funções. A constatação do valor que a Companhia dá ao seu
corpo de funcionários é evidenciada, por exemplo, pela baixa
rotatividade de seus profissionais - que apresenta declínio desde
2009 e atingiu 10,87% em 2013. O respeito é considerado em
todas as instâncias e relações e se comprova pela quase inexistência de passivo trabalhista na Companhia.

Com foco na melhoria da qualidade de vida dos funcionários,
a Gerência de Gestão de Pessoas e a Gerência de Relacionamento uniram-se em 2013 para colocar em prática um projeto
piloto inovador e sustentável: “Projeto Home Office”, onde foi
disponibilizada, na residência de alguns colaboradores do SAC,
toda a infraestrutura de atendimento. Os estudos apontaram redução significativa do índice de absenteísmo e aumento da satisfação com o trabalho.

A constatação do valor que a Companhia dá ao corpo de
funcionários também é evidenciada na quantidade de aproveitamento interno nos processos seletivos – de 31 de janeiro de
2008 a 31 de dezembro de 2013, 178 profissionais foram remanejados entre os diversos setores. O mesmo acontece com o incentivo à educação continuada, na qual 220 funcionários tiveram
acesso ao benefício de auxílio à graduação e/ou pós-graduação.

Para monitorar a satisfação dos colaboradores, a Seguradora Líder-DPVAT realiza periodicamente uma Pesquisa de Clima
Organizacional, em que os resultados são analisados e servem
de base para o planejamento das ações da Gerência de Gestão
de Pessoas, em conjunto com as demais áreas da Organização.

Evolução do Quadro Funcional
18%

500
450

17,1%

510
15,6%

400

483

16%

445

15%

419

14%

350
300

17%

359

13%
11,9%
11,5%

250

12%
10,9%

11%
10%

200

2009

2010

2011

Número de Funcionários

2012

2013

Rotatividade

|PSI 3|Transparência e colaboração nas relações institucionais
A Diretoria de Relações Institucionais, responsável pela divulgação do Seguro DPVAT e aumento do conhecimento da população
sobre seus benefícios, apresentou, em 2013, diversas estatísticas relevantes sobre o Seguro DPVAT, acidentes de trânsito e informações
de segurança viária para a mídia e para a sociedade em geral.
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Campanhas de esclarecimento e ampliação
dos pontos de atendimento
Com a finalidade de ampliar e facilitar o acesso de todos a
este importante instrumento de proteção social, a Seguradora
Líder-DPVAT vem realizando, desde 2009, de forma consistente
e contínua, a Campanha Institucional sobre o Seguro DPVAT,
através de mídia de amplitude nacional, além de ações regionais.
Fora isso, a parceria com os Correios, que em 2013 passou
a abranger todo o território nacional, ampliou a quantidade de
pontos de atendimento para 7.745 em todo o País.

As pesquisas de recall - verificação com a população da
fixação das mensagens passadas pelas campanhas - demonstram
o acerto da estratégia de comunicação, que aumentou de forma
substantiva a percepção de toda a sociedade com relação ao
Seguro DPVAT, tanto no aspecto de conhecimento superficial
(“Ouviu falar”) como no conhecimento em profundidade (“Sabe
quem são os beneficiários”), conforme pode ser constatado no
quadro abaixo:

Comparativo Ondas

2ª onda

1ª onda

2ª onda

1ª onda

2ª onda

1ª onda

2ª onda

1ª onda

2ª onda

1ª onda

(Pesquisas de Recall de Campanhas)

100%

Ouviu falar?

(pergunta introdutória)
84,4%
78,5%

67,5%

71,6%

77,5%

82,5%

85,2% 85,7%

Sabe quem são
os beneficiários?

0%

11,8%

89,0% 90,0%

88,9%

18%

17,1%

14,4%

13,5%

12,7%

11,5%

6,2%
2009/2010

85,4%

17,0%

(pergunta final)

14,2%

94,2%

91,5%

18,0% 19,0%

11,9%

8,1%
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013

Em 2013, a Campanha teve como foco: informações sobre o parcelamento do Seguro DPVAT, instituído pelo Decreto nº 7.833,
de 29 de outubro de 2012, e pela Resolução CNSP nº 266, de 13 de dezembro de 2012; consolidação dos conhecimentos sobre o
Seguro DPVAT, segmentando a informação sobre seus benefícios aos diversos grupos de usuários (pedestres, motoristas e passageiros),
com ênfase na facilidade do acesso direto aos diversos canais de atendimento, sem necessidade de intermediários; e a segurança viária,
por meio de filmes com cunho educacional, tais como os que recomendam o uso do cinto de segurança no banco traseiro e frenagem
das motos.
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Os Boletins Estatísticos, publicados trimestralmente, também
são fontes importantes de prestação de contas do Seguro DPVAT,
com dados detalhados sobre o pagamento de indenizações em
todo o País, atendendo à forte demanda da sociedade brasileira
e das mídias por estatísticas confiáveis sobre o que efetivamente
acontece em termos de acidentes em via terrestre. Tal interesse
deriva, certamente, do fato conhecido de que os elevados
índices de mortes no trânsito constituem uma das mais graves
mazelas do nosso País. Como é evidente, só uma avaliação
precisa do quadro poderá propiciar o correto equacionamento
do problema e a adoção das medidas adequadas para a redução
dos altíssimos índices de acidentes e mortes no trânsito.
Esse interesse coletivo, demonstrado pelo tema, levou-nos à
reflexão de que a Seguradora Líder-DPVAT dispõe de um valioso
conjunto de informações brutas sobre acidentes de trânsito, que
poderia ser trabalhado de forma mais regular e sistematizada
com vistas à divulgação pública, propiciando adoção de medidas
pontuais pelas autoridades locais pertinentes.

O Centro de Estatística da Seguradora Líder-DPVAT empreende estudos, seleciona estatísticas, realiza análises técnicas
e prepara dados para divulgação, de modo a permitir o entendimento do tema e a sua avaliação pelo público, especializado
ou não.
Para mais informações sobre os Boletins
Estatísticos e publicações da Seguradora Líder, acesse:
http://www.seguradoralider.com.br/SitePages/centro-de-informacoes.aspx

Em função da representatividade na indústria seguradora, a
Seguradora Líder-DPVAT atua de forma próxima e participativa
com a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).
Um exemplo relevante é a participação na Comissão de
Sustentabilidade da CNseg, que promove o debate das questões
ambientais, sociais e de governança corporativa e seus impactos
sobre as atividades do setor. As atividades e resultados do Seguro
DPVAT são reportados também no Informe Anual e Balanço
Social da CNseg.

Atendimento: do beneficiário à sociedade
Com foco na ampliação do acesso da população aos benefícios do Seguro DPVAT, a Seguradora Líder-DPVAT tem investido na
diversificação de seus canais de atendimento que são aprimorados todos os anos e vêm, com isso, recebendo um número cada vez
maior de consultas.
Além do tradicional SAC, disponível 24h todos os dias, oferece autosserviços pelo Site do Seguro DPVAT (www.dpvatsegurodotransito.
com.br). Outros canais virtuais também respondem diariamente as dúvidas da população, como o chat, o e-mail e as redes sociais Facebook, Twitter, e Youtube. Paralelamente, o Blog Viver Seguro no Trânsito interage com o público, fornecendo dicas sobre o seguro
e a prevenção de acidentes.
Outro alvo estratégico do atendimento é o Site Reclame Aqui, onde o histórico de reclamações anteriores à criação da Seguradora
Líder-DPVAT tem sido reduzido continuamente. Esse trabalho é desenvolvido pela Qualidade, canal de relacionamento dedicado
exclusivamente ao tratamento de reclamações e ao levantamento de oportunidade de aprimoramento dos processos e controles
internos da empresa.
A Seguradora Líder-DPVAT disponibiliza ainda o canal de Ouvidoria, em conformidade com a regulação do setor de seguros
no Brasil. O órgão atende via e-mail (recebidos via Seguradoras, SUSEP, SINCORs e Detrans), voice mail, fax e cartas, atuando no
tratamento de processos não concluídos ou concluídos insatisfatoriamente. Seu objetivo é mediar conflitos e mitigar a judicialização de
processos.

Atendimentos nos Canais de Relacionamento do Seguro DPVAT*
SAC

Chat

E-mail

Área de
Qualidade

Site

Ouvidoria

Redes Sociais

2012
765.478
54.778
23.980
6.009
4.269.129
5.372
2.032
2013
984.226
50.335
23.631
7.972
8.795.953
6.977
5.263
Variação
28,6%
-8,1%
-1,5%
32,7%
106%
29,9%
159,0%
*Os dados de atendimento são reportados desde 2012, em função da data de início do monitoramento destas informações.
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Tecnologia da Informação e o suporte às
operações do Seguro DPVAT
|PSI 1| A revisão estratégica também trouxe a importância
da tecnologia da informação (TI), como base para as atividades
da Seguradora Líder-DPVAT. O gerenciamento adequado dos
processos, bem como a atuação em território nacional por meio
dos parceiros e em conjunto com as Seguradoras Consorciadas, carece de um parque tecnológico que suporte o desenvolvimento de ferramentas e sistemas adequados ao crescimento
das atividades da Seguradora. A revisão do Plano Diretor de
Informática (PDI) em 2013 – o primeiro foi desenvolvido em
2009 – foi uma demanda do próprio Conselho de Administração e teve como objetivo analisar a maturidade dos processos
de tecnologia da informação, a adequação da equipe de TI às
necessidades da Seguradora Líder-DPVAT e o alinhamento das
atividades da área ao Plano Estratégico Corporativo, servindo
como um suporte efetivo aos negócios da Seguradora.
Os resultados baseiam ações e metas da área de TI,
que são muitas vezes compartilhadas com outras áreas da
Organização, promovendo a visão sistêmica e a integração
das áreas no cumprimento dos Objetivos Estratégicos da
Seguradora Líder-DPVAT. Em 2013, deu-se grande destaque
às atividades de Arrecadação, que conta com ações específicas
para aprimoramento dos controles e melhoria da gestão deste
processo, em consonância com o Plano Estratégico Corporativo.
Outras ações que resultam do PDI se referem, de forma geral,
à otimização de processos, formalização e reforço da Segurança
da Informação nas operações da Seguradora Líder-DPVAT e
seus parceiros de negócio.
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Atenção ao Meio Ambiente
As questões ambientais impactam a Seguradora Líder-DPVAT
de forma indireta, em sua relação com temas como a mobilidade
urbana e as mudanças climáticas que decorrem do setor de
transporte terrestre. Não há, portanto, impactos decorrentes
de danos materiais dos acidentes de trânsito, comuns em
Companhias que atuam no segmento de seguros automotivos.
A Seguradora, no entanto, segue atenta aos impactos de
suas operações sobre o meio ambiente, que se restringem
às práticas de suas atividades administrativas – administração
predial, TI, relações institucionais, entre outros – e busca o
desenvolvimento de iniciativas que reduzam o uso de recursos
naturais no cotidiano de negócios, como a redução de 10% do
consumo de energia per capita nos seus escritórios em 2013.

|PSI 1|Para o debate de iniciativas desta natureza na Seguradora Líder-DPVAT, o grupo Sustentabilíder, formado por profissionais voluntários de diferentes áreas, discute a inserção de
práticas de ecoeficiência entre as áreas e nos negócios da Seguradora, em reuniões que ocorrem a cada dois meses. Como
resultado destas discussões, foi lançado, em 2013, o projeto
Atitude Líder, que visa conscientizar os colaboradores sobre a
importância de adotar atitudes mais sustentáveis em seu cotidiano de atividades. O projeto foi lançado em dezembro de 2013,
em cinco encontros, com a participação de cerca de 80 colaboradores por reunião, nos quais foram distribuídas cartilhas com
12 dicas de consumo consciente, reforçadas por uma palestra
e a apresentação dos próximos passos do programa, a serem
implantados em 2014.

Programa Atitude Líder - Dicas de Consumo Consciente
Separe seu Lixo

Reciclar é uma maneira de
contribuir para a economia de
recursos naturais a redução da
degradação ambiental e a
geração de empregos.

Não deixe
torneiras pingando
O pinga-pinga da torneira em
um ano significa, pelo menos,
mais de 16 mil litros de água
desperdiçados. Lembre-se de
que você paga isso na sua conta
de água.

Consumo de papel
Escreva, imprima e faça cópias
sempre usando as duas faces das
folhas. Revise e corrija o que
escrever na tela do computador
para evitar imprimir várias vezes
o mesmo texto. Transforme em
arquivos PDF e envie por email.

Valorize a
responsabilidade
social das empresas
O valor de um produto vai além
de seu preço e sua qualidade.
Ele pode incluir a
responsabilidade do fabricante
com funcionários, sociedade e
meio ambiente.

Reflita sobre os
seus valores
Faça uma avaliação
constantemente quais são os
princípios que guiam suas
escolhas e seus hábitos de
consumo?

Desligue os
aparelhos eletrônicos
Desligue os aparelhos eletrônicos
nos períodos de ausência. Se só
1% dos brasileiros desligar o
computador todo dia apenas na
hora do almoço, a energia
economizada evitará a emissão de
carbono equivalente à 80 mil
carros a gasolina viajando do Rio de
Janeiro a São Paulo.

Planeje suas compras

A impulsividade é inimiga do
consumo consciente. Quem
planeja antes, compra menos e
melhor.

Consuma apenas
o necessário

É possível viver com menos.
Reflita sobre suas reais
necessidades.

Divulgue o
consumo consciente

Contribua para
a melhoria de
produtos e serviços

Qualquer pessoa pode
multiplicar informações, valores
e práticas de consumo
consciente. Sozinho ou em
grupo, sensibilize outros
consumidores.

O consumidor ativo envia às
empresas sugestões e críticas
que ajudam na melhoria da
qualidade de produtos e
serviços.

Reduza o consumo
de copos descartáveis
Deixe uma caneca na mesa onde
trabalha ou adote um copo
plástico para seu uso diário.
Cada copinho pode levar mais
de 100 anos para se decompor
além de sua fabricação emitir
CO2 e outros gases na
atmosfera.

Recicle suas atitudes
e pratique os 7 Rs

Reduzir, Reutilizar, Reciclar,
Respeitar, Refletir, Reparar e
Responsabilizar-se.
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3.3. Pagamento de Indenizações: eficiência e eficácia no
atendimento ao cidadão
da, beneficiando toda a Sociedade. Por meio do aumento da
capilaridade no atendimento às vítimas de acidentes de trânsito,
busca-se tornar claro o processo de aviso de sinistro e evidenciar
a facilidade em dar entrada ao processo pela via administrativa,
sem a necessidade de intermediários. Os funcionários dos Correios foram capacitados por meio da formação de multiplicadores em todo o Território Nacional.

A própria Missão da Seguradora Líder-DPVAT, aponta para o
comprometimento com o conhecimento pleno e acesso facilitado aos benefícios do Seguro DPVAT. Este compromisso norteia
ações que aumentem a transparência e clareza das informações
sobre o Seguro DPVAT, sua operação e acesso.
|PSI 2| Nesse sentido, a principal iniciativa de 2013 foi a
ampliação para todo o território nacional da parceria com os
Correios, que passaram a receber a documentação de aviso de
sinistro do Seguro DPVAT de forma simples, gratuita e facilita-

O gráfico abaixo demonstra a evolução de 2010 a 2013 da
quantidade de pontos de atendimento oficiais:

Evolução 2010 – 2013
(Pontos de Atendimento)

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Seguradora/Reguladora
Sincor
Parceiro DPVAT
Correios
Outros (Detran/MP/Procon)
Total
Cobertura Municípios

2010

2011

2012

2013

380
90
570
16
1056
6%

385
89
780
606
96
1956
17%

481
82
758
3368
94
4783
58%

503
84
878
6161
119
7745
95%

COBERTURA BRASIL
Municípios
5.570
95%

Brasil
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Cobertura
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Frota
79.693.275
98%

Brasil

77.740.343

Cobertura

População
201.062.789
99%

Brasil

197.042.759

Cobertura

A inovação da parceria com os Correios, e seu benefício
social, levou a Seguradora Líder-DPVAT ao primeiro lugar no
prêmio Inovação e Sustentabilidade da Confederação Nacional
das Seguradoras (CNseg) em 2013 - uma conquista baseada
na parceria e colaboração entre a Seguradora Líder-DPVAT, os
Correios e demais parceiros envolvidos.
Em linha com o objetivo de tornar o Seguro DPVAT mais conhecido a todos os públicos, a Seguradora Líder-DPVAT, a partir
de abril/2013, participa dos eventos da Ação Global, projeto desenvolvido há mais de 18 anos pelo Serviço Social da Indústria
(SESI) em parceria com a Rede Globo.
Segundo informações dos responsáveis pelo projeto, no ano
de 2013 passaram pelos eventos 211.260 pessoas, tendo sido
prestados 509.317 atendimentos nos mais diversos serviços oferecidos aos cidadãos. Das 211.260 pessoas, mais de 26 mil
foram atendidas pela Seguradora Líder-DPVAT - o que significa
que 12,3% do público que procurou a Ação Global para receber
qualquer tipo de serviço, tomou conhecimento sobre os benefícios do Seguro DPVAT e a forma simples e grátis de recorrer ao
mesmo quando necessário.
Ações dessa natureza vão ao encontro de parte da nossa
Missão, no que tange a “Assegurar à população, em todo o território nacional, o conhecimento pleno e o acesso facilitado aos
benefícios do Seguro DPVAT”.
A experiência alcançada em 2013 estimulou a Seguradora
Líder-DPVAT a continuar no projeto em 2014, inclusive, encorajando a participar da Ação Global Nacional, evento acontecido em 26/4/2014, em todo o País. Neste dia, a Seguradora
Líder-DPVAT esteve presente em 21 estados, levando conhecimento sobre os benefícios do Seguro DPVAT a aproximadamente 35 mil pessoas, através da parceria e apoio inestimável
dos Sindicatos dos Corretores de Seguros (SINCORs) de cada
Estado.
|PSI 3| A busca pela eficácia e eficiência no pagamento de
indenizações - pagar certo a quem é de direito – permeia também
a atuação da Superintendência de Combate à Fraude, que em
2013 apresentou 5.449 tentativas de fraude comprovadas,
gerando uma economia de R$26,2 milhões em indenizações
que poderiam ser pagas indevidamente. Os critérios e auditorias
são conduzidos em sigilo, em conjunto com a Gerência Jurídica
Criminal, e com suporte de outras áreas da Seguradora
Líder-DPVAT, como a Diretoria de Operações e Superintendência
de TI.
Todos os processos, controles e parcerias visam ao melhor atendimento dos beneficiários em um momento delicado
como um acidente de trânsito. A facilitação do acesso ao Seguro
DPVAT pela via administrativa é uma forma de trazer agilidade,
praticidade e confiabilidade ao pagamento das indenizações, aumentando a eficiência e garantindo o cumprimento da finalidade
social do Seguro DPVAT.
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3.3.1. Sinistros Administrativos: a via mais fácil de acessar os
benefícios do Seguro DPVAT
A entrada de processos de aviso de sinistro por via administrativa é a mais simples, cujo atendimento é inteiramente grátis
para os beneficiários, sem que haja necessidade de intermediários ou atravessadores. Ao longo dos anos, o aprimoramento constante dos processos, sistemas e o trabalho colaborativo
entre a Seguradora Líder-DPVAT, as Seguradoras Consorciadas,
os Sindicatos dos Corretores de Seguros (SINCORs), as empresas Reguladoras de Sinistros e parceiros importantes - como os
Corretores de Seguros (Parceiro DPVAT) e, recentemente, os
Correios, tornaram o pagamento das indenizações uma atividade facilitada, mais ágil e segura.
Todas essas atividades dão suporte ao grande aumento de
aviso de sinistros nos últimos anos, que reflete o esforço da Seguradora Líder-DPVAT em ampliar a difusão de conhecimento
sobre o Seguro DPVAT junto à sociedade. Para atender esta demanda crescente, e ao mesmo tempo apresentar ganhos de eficiência e eficácia no processo de atendimento aos beneficiários,
foi desenvolvida uma estrutura de tecnologia e interação entre
esses agentes, por meio de um sistema – o SIS DPVAT Sinistros.
|PSI 1 e PSI 2| Para aprimorar o processo de pagamento
das indenizações, houve a necessidade de desenvolvimento de
uma ferramenta de tecnologia específica para esta atividade, que
integra o trabalho de todos os agentes envolvidos neste processo, que culminou com o sistema SIS DPVAT Sinistros, conferindo
diversos benefícios aos usuários e, por consequência, aos beneficiários do Seguro DPVAT:
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•

Maior agilidade: com a automatização dos processos, houve
uma redução sensível no prazo médio de pagamento das
indenizações. Em 2010, 78% dos pagamentos se realizava
em até 25 dias após a entrega de toda a documentação
necessária, número que atingiu os 98% em 2013.

•

Maior produtividade: os 62 profissionais responsáveis pela
revisão da análise dos sinistros administrativos realizavam,
em 2010, a revisão e liquidação de 18 processos por dia,
em média. Após a implementação do sistema SIS DPVAT Sinistros, os atuais 54 profissionais têm condições de revisar e
liquidar 46 sinistros por dia, suportando o grande aumento
de sinistros avisados nos últimos anos.

•

Incremento de qualidade e credibilidade: o processo
do workflow de sinistros é certificado pela Norma ISO
9001:2008 de Qualidade, o que presume a análise e monitoramento dos serviços prestados por todos os fornecedores envolvidos no pagamento de indenizações pela via
administrativa. Os números são impressionantes – são 2 mil
usuários ativos, 1 milhão de transações por dia e 12 milhões
de arquivos anexados ao sistema.

•

Ganho logístico e redução de impactos ambientais: a digitalização de documentos, evitando a circulação de processos por todo o Território Nacional, reduz o impacto desta
atividade sobre o tempo do pagamento das indenizações,
além de diminuir o uso de recursos naturais necessários ao
transporte e análise destes documentos fisicamente.

Aviso de Sinistro

Regulação do Sinistro

Digitalização e Revisão

Pagamento

Atendente realiza o
atendimento verificando a
documentação e, quando de
acordo, emite o protocolo
de atendimento

Seguradoras Consorciadas e
Reguladoras recebem,
verificam, analisam os
documentos do sinistro e
encaminham para
Digitalização, Revisão e
Pagamento

Seguradora Líder-DPVAT,
por meio do seu sistema de
gestão de sinistros,
processa a revisão do
sinistro a partir dos
documentos digitalizados

Seguradora Líder-DPVAT
realiza o pagamento por
meio de depósito em conta
indicada pelo beneficiário

O SIS DPVAT Sinistros contribuiu ainda para o aprimoramento dos canais de atendimento ao beneficiário do Seguro DPVAT. Além
de disponibilizar mais informações aos atendentes dos canais tradicionais de atendimento, como o SAC e a Ouvidoria, seus reflexos
alcançam os públicos das mídias sociais – Facebook, Twitter e Youtube.

3.3.2. Atuação responsável em relação aos Sinistros Judiciais
Em que pese o meio adequado para realização dos pedidos
de indenizações do Seguro DPVAT seja a via administrativa, o
volume de pedidos de indenizações do Seguro DPVAT apresentados diretamente na via judicial ainda é grande, o que representa um esforço de alocação de equipe e recursos para a
Seguradora Líder-DPVAT. A Companhia busca, constantemente,
facilitar o acesso da população aos benefícios do Seguro DPVAT
que, gratuitamente, pode solicitá-los por meio das Seguradoras
Consorciadas, Sindicato dos Corretores de Seguros (SINCOR),
Corretores Parceiros, alguns MP e PROCONs, DETRANs e os
Correios - parcerias de sucesso - que aumentam a capilaridade
dos pontos de atendimento e recebimento de avisos de sinistros.
Como resultado dessas parcerias, observou-se uma redução de
20% dos pedidos de indenizações apresentados diretamente na
via judicial no ano de 2013 em relação ao ano de 2012, em
âmbito nacional.

das sem que, anteriormente, o beneficiário tenha feito o pedido
administrativo da indenização à Seguradora Líder-DPVAT ou a
outra Seguradora Consorciada.
Outro motivo para a entrada de ações judiciais é o pedido de
complemento de indenização sobre o valor recebido pelos beneficiários do Seguro DPVAT. As indenizações por invalidez permanente são determinadas de acordo com o grau e a extensão das
lesões experimentadas pelas vítimas, consoante tabela incluída na
Lei nº 6.194, de 1974, pela Lei nº 11.945, de 2009. Para mitigar
a insatisfação potencial que os beneficiários possam ter em relação
às indenizações recebidas, a Seguradora Líder-DPVAT possui programas de ampliação da realização de perícias médicas presenciais
no caso de sinistros de invalidez permanente e busca, constantemente, a transparência na comunicação e justificativas dos valores
pagos. Em 2013, foram 126.674 novas ações por complemento
de indenização de invalidez permanente.

Ao final do ano de 2013, o número de ações judiciais em
andamento era de cerca de 321 mil, sendo 267 mil ações judiciais relativas à invalidez permanente. Destas, 40% foram ajuiza-
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Ações Por Complemento de Invalidez
2013
126.674
84.555
6.021,78

Novas Ações
Ações Pagas
Valor Médio das Indenizações

A comunicação da Seguradora Líder-DPVAT busca também diminuir a atuação de intermediários e atravessadores no processo
de pagamento de indenizações do Seguro DPVAT. Alguns profissionais alegam a necessidade de atuarem juntos às vítimas de acidentes de trânsito e seus familiares, fornecendo auxílio em troca
de um percentual das indenizações recebidas. Nas campanhas
de divulgação do Seguro DPVAT, reforça-se que os benefícios
podem ser solicitados de forma facilitada e direta pelos próprios
interessados, por meio da via administrativa, gratuitamente.
Para a condução das ações judiciais, a Seguradora
Líder-DPVAT conta com a atuação de escritórios de advocacia
presentes em todos os estados brasileiros, cuja ação é
coordenada pela Diretoria Jurídica da Seguradora. A Companhia
atua fortemente na redução dos sinistros judiciais, por meio de
Política de Conciliação baseada em instrumentos que permitem
a celebração de acordos em todas as fases processuais,
abrangendo conciliações prévias, realização de campanhas de
conciliação, composições finais e mutirões de acordo, realizados
em parceria com escritórios de advocacia e o Poder Judiciário.
Esta política, implantada desde 2009, já atingiu mais de 300
mil beneficiários em todo o Brasil, colaborando para agilizar o
atendimento aos usuários e a tramitação das ações no Judiciário. Somente em 2013, foram pagos por meio de acordos,
R$395,45 milhões em indenizações, garantindo valores aderentes aos previstos legalmente e diminuindo o tempo de espera
dos beneficiários.
Ações Judiciais
Ano
2009
2010
2011
2012
2013

Estoque
249.853
246.231
268.656
284.643
321.136

Novas
135.074
137.869
159.468
151.229
259.617

Liquidadas
75.900
136.498
144.308
143.026
224.708

Um destaque importante nesta atuação junto ao Poder Judiciário foi a Menção Honrosa na categoria Advocacia, na 10ª
edição do Prêmio Innovare pela “Política de Conciliação como
estratégia de celeridade no atendimento aos usuários do Seguro
DPVAT e redução do passivo judicial”.
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2012
78.288
53.596
7.114,99

2011
65.719
56.788
10.179,43

2010
53.284
49.124
12.006,25

O prêmio é um reconhecimento de que a Política de Conciliação adotada pela Seguradora Líder-DPVAT está em linha com
anseios da Sociedade e do Judiciário Brasileiro, contribuindo para
o desenvolvimento de práticas inovadoras, que colaboram para
sua modernização.
Outra frente de atuação da área jurídica da Seguradora
Líder-DPVAT diz respeito à Gerência Jurídica Criminal. Com resultados expressivos e repercussão nacional, atua em conjunto
com a Superintendência de Combate à Fraude, baseando-se
em cinco pilares que garantem o sucesso operacional: divulgação do Seguro DPVAT junto às autoridades e público em geral;
publicidade de resultados positivos junto à imprensa e que percutem moralidade e transparência a uma atuação combativa e
bem sucedida; pedagogia e ensinamentos acadêmicos que garantem difusão científica dos enfrentamentos e teorias jurídicas
ao público formador de opinião e desenvolvimento científico
de uma atuação jurídica no mundo acadêmico; reintegração de
valores suportada por ações cautelares reais que garantem a
expropriação do criminoso e a repatriação de ativos subtraídos
da Seguradora; e, tendo como último pilar, a persecução que é
dividida em dois pilares: “Criminal” que o condão de impor ao
criminoso as dolorosas medidas restritivas penais; e “Disciplinar”,
que impõem penas administrativas-disciplinares aos profissionais
envolvidos na fraude, tais como: médicos, fisioterapeutas, corretores, advogados etc., ou junto a órgãos correcionais como
Corregedoria Geral de Justiça, Corregedoria de Polícia, entre
outros, para autoridades e funcionários públicos envolvidos na
fraude contra o Seguro DPVAT.
Com uma atuação preventiva, a Gerência Jurídica Criminal
atua em sintonia às regras de “Criminal Compliance” e “Criminal
Intelligence”, suportando decisões estratégicas e seguras aos
gestores, em consonância às leis de lavagem de dinheiro, lei
anticorrupção, bem como com as instruções reguladoras e
sancionadoras da SUSEP, para buscar uma sintonia estratégica
que não impacte em riscos pessoais penais aos Conselheiros,
Gestores e Funcionários.
A atuação na redução e gestão dos sinistros judiciais pela Seguradora busca garantir a finalidade social do Seguro DPVAT, o
respeito ao cidadão e a diligência na gestão dos recursos arrecadados para a sociedade brasileira.

3.4. Demonstrações Financeiras
A seguir são apresentados os principais quadros das demonstrações financeiras da Seguradora Líder-DPVAT. As demonstrações
completas, incluindo as notas explicativas, foram publicadas no dia 27 de fevereiro de 2014, em conformidade com a regulação da
SUSEP, e podem ser acessadas pelo link:
http://www.seguradoralider.com.br/SitePages/centroinf-demonstracoes-financeiras.aspx

Ativo

Nota

2013

2012

301.856

297.558

9.721

9.394

9.721

9.394

270.711

241.273

51.677

47.130

219.034

194.143

610

564

589

545

21

19

20.413

45.624

26.238

51.486

Outros créditos - Seguradora Líder-DPVAT

1.055

1.018

Provisão para riscos de créditos - Consórcios DPVAT

(6.880

(6.880

401

703

1.184

526

1.086

440

Títulos e créditos a receber

1.086

440

Outros créditos a receber - Consórcios DPVAT

2.556

1.910

Provisão para riscos de crédito - Consórcios DPVAT

(1.470

(1.470

59

54

39

32

303.040

298.084

Circulante
Disponível
Caixa e equivalente de caixa - Consórcios DPVAT
Aplicações

6
6e7

Aplicações - Seguradora Líder-DPVAT
Aplicações - Consórcios DPVAT
Outros créditos operacionais
Outros créditos operacionais - Seguradora Líder-DPVAT
Outros créditos operacionais - Consórcios DPVAT
Títulos e créditos a receber

8

Outros créditos - Consórcios DPVAT

Despesas antecipadas - Consórcios DPVAT
Não circulante
Realizável a longo prazo

Imobilizado - Seguradora Líder-DPVAT
Intangível - Seguradora Líder-DPVAT
Total do ativo

24(b)
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Passivo e patrimônio líquido

Nota

Circulante

2013

2012

265.160

262.386

104.183

135.528

13.773

19.364

Impostos e encargos sociais a recolher - Consórcios DPVAT

3.347

2.448

Encargos trabalhistas - Consórcios DPVAT

3.628

3.130

Contas a pagar
Obrigações a pagar - Consórcios DPVAT

Empréstimos bancários - Consórcios DPVAT

9

24(c)

Impostos e contribuições - Seguradora Líder-DPVAT

337
1.112

1.064

Resultados a distribuir - Consórcios DPVAT

10

66.197

60.156

Outras contas a pagar - Consórcios DPVAT

11

15.714

48.639

412

390

16.736

15.348

14

6

6.217

5.335

6.893

7.956

12

10

3.600

2.041

Outras contas a pagar - Seguradora Líder-DPVAT
Débitos de operações com seguros
Prêmios a restituir - Consórcios DPVAT
Corretores de seguros - Consórcios DPVAT
Detrans - Consórcios DPVAT

12

Outros débitos operacionais - Seguradora Líder-DPVAT
Outros débitos operacionais - Consórcios DPVAT
Depósitos de terceiros - Consórcios DPVAT

13

114.429

84.682

Provisões técnicas - Seguros e resseguros

14

28.980

25.747

Sinistros a liquidar - Seguradora Líder-DPVAT

15.825

13.412

Provisões de sinistros ocorridos mas não avisados - Seguradora Líder-DPVAT

13.025

11.990

130

345

832

1.081

15.096

14.235

119

105

14.977

14.130

22.784

21.463

15.000

15.000

7.784

6.463

303.040

298.084

Outras provisões - Seguradora Líder-DPVAT
Outros débitos
Provisões judiciais - Consórcios DPVAT
Não circulante

17

Outros débitos - Seguradora Líder-DPVAT
Outros débitos - Consórcios DPVAT
Patrimônio líquido - Seguradora Líder-DPVAT
Capital social
Reservas de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido
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Demonstração dos Resultados

Nota
Prêmios emitidos líquidos
Prêmios cedidos - repasses obrigatórios

21(a)

Prêmios cedidos - repasses aos Consórcios DPVAT
Prêmios retidos
Variação das provisões técnicas
Prêmios ganhos

20

2013

2012

8.029.832

7.143.868

(4.015.564 )

(3.572.315 )

(3.986.153 )

(3.545.533 )

28.115

26.020

71

(294)

28.186

25.726

Sinistros diretos

(3.513.143 )

(3.104.538 )

Sinistros - repasse aos Consórcios DPVAT

3.488.538

3.081.920

Sinistros ocorridos

21(b)

(24.605 )

(22.618 )

Custo de aquisição

21(c)

(404 )

(378 )

Outras receitas e despesas operacionais

21(d)

(365 )

236

Despesas administrativas

21(e)

(1.188 )

(1.459 )

Despesas com tributos

21 (f)

(549 )

(515 )

Resultado financeiro

21(g)

1.805

1.744

Resultado operacional

2.880

2.736

Resultado antes dos impostos e participações

2.880

2.736

Imposto de renda

19

(680 )

(652 )

Contribuição social

19

(432 )

(413 )

(35 )

(28 )

Participações sobre o resultado
Lucro líquido do exercício

1.733

1.643

115,53

109,53

Lucro líquido por lote de mil ações do
capital social no fim do exercício
atribuível aos acionistas – básico e diluído – R$

Não foram auferidos outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012.
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Mutação do Patrimônio Líquido
Reservas de lucros

Saldos em 1º de janeiro de 2012

Capital
social

Legal

Estatutária

15.000

342

4.868

Lucro líquido do exercício

Lucros
acumulados

Total
20.210

1.643

1.643

Destinação do lucro
Reserva legal

82

Reserva estatutária

(82)
1.171

Dividendos propostos (R$ 26,00 por lote de mil ações)
Saldos em 31 de dezembro de 2012

(1.171)
(390)

15.000

424

6.039

Lucro líquido do exercício

(390)
21.463

1.733

1.733

Destinação do lucro
Reserva legal

87

Reserva estatutária

(87)
1.234

Dividendos propostos (R$ 27,47 por lote de mil ações)

(412)
511

Saldos em 31 de dezembro de 2013
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(1.234)

15.000

(412)

7.273
7.784

22.784

Fluxo de caixa

2012

2013
Atividades operacionais
Recebimentos de prêmios de seguros

1.640

Outros pagamentos operacionais
Caixa líquido gerado pelas operações

1.547

(20 )

(2)

1.620

1.545

Impostos e contribuições pagos

(1.646 )

(1.597 )

Aplicações - vendas e resgates

416

502

390

450

(390 )

(450 )

(390 )

(450 )

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Atividades de financiamento
Pagamento de dividendos
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento
Variação de caixa e equivalente a caixa
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício
Aumento nas aplicações financeiras recursos livres

1.310

1.180

Lucro líquido do exercício

1.733

1.643

Receitas não realizadas de aplicações

(1.723 )

(1.681 )

Despesa de imposto de renda e contribuição social

1.112

1.065

(2.824 )

(3.064)

(617 )

(11)

Conciliação com o lucro líquido do exercício
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Atividades operacionais
Variações nos ativos e passivos
Aplicações
Outros créditos operacionais
Provisões técnicas

3.233

3.565

577

19

Outros débitos operacionais
Caixa provenientes das operações

1.491

Imposto de renda e contribuição social pagos

(1.101

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

390

1.536
)

(1.086 )
450
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4. Transparência e Prestação de Contas à Sociedade
|PSI 4| Além de outras divulgações como Relatórios de Administração, Demonstrações Financeiras e os diversos canais de
comunicação, o presente Relatório de Prestação de Contas é
uma ferramenta importante para disponibilizar a toda sociedade
o progresso na implementação e na evolução dos compromissos assumidos perante à sociedade, aos acionistas, governo e
toda cadeia de valor da Seguradora Líder-DPVAT. Este compromisso faz parte dos Princípios para a Sustentabilidade em Seguro
e está fortemente alinhado aos Valores e ao modo de gestão da
Seguradora.

A Seguradora Líder-DPVAT, em sua atuação junto a toda sociedade brasileira, apresenta este documento no intuito de garantir a transparência e a prestação de contas a todos os envolvidos em suas operações e coloca-se à disposição para quaisquer
esclarecimentos ou aprofundamento no estudo das informações
contidas em seu Relatório.
Agradecemos a todos os profissionais envolvidos na sua
elaboração e esperamos que estas informações tragam maior
clareza e entendimento das operações e relações envolvidas na
gestão do Seguro DPVAT.

Atendimento a dúvidas:
antonio.filho@seguradoralider.com.br

Uso das Diretrizes GRI-G4 na Elaboração deste Relatório
Este relatório apresenta conteúdos padrão das Diretrizes GRI para Relato de Sustentabilidade. Foram usados os seguintes conteúdos em sua elaboração:
Conteúdo
Estratégia e Análise

Perfil Organizacional

Aspectos Materiais Identificados e Limites

Engajamento de Stakeholders
Perfil do Relatório
Governança
Ética e Integridade
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Seção
Mensagem do Presidente
2.2 Revisão da Estratégia: evolução e continuidade
1. O Seguro DPVAT
2. A Seguradora Líder-DPVAT
Embora não se tenha realizado um levantamento de materialidade junto aos
stakeholders externos, o reporte foi baseado na Cadeia de Valor da Seguradora
Líder-DPVAT e seu envolvimento com cada stakeholder em seus macroprocessos
de arrecadação, gestão e pagamento das indenizações
2.3 A Rede de Relações do Seguro DPVAT
O relatório da Seguradora Líder-DPVAT abrange as iniciativas e dados do ano calendário 2013
2.1 A Governança Corporativa nos Consórcios do Seguro DPVAT
2.2 Revisão da Estratégia: evolução e continuidade
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