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Mensagem do
Presidente
O Brasil, de forma geral, viveu um
cenário desafiador no ano de 2015. Para
a Seguradora Líder-DPVAT, foi um ano
crucial para o avanço na implementação
de nosso Plano Estratégico, com a
estruturação de políticas, processos e
comunicação com todas as nossas partes
interessadas, de nossos colaboradores à
sociedade brasileira.
As mudanças na legislação e regulação
do Seguro DPVAT tiveram impactos
positivos sobre nossas operações.
A criação da categoria 8, para
ciclomotores de até 50cc, viabiliza
os pagamentos dos prêmios pelos
proprietários de veículos e garante
indenizações de vítimas de acidentes
de trânsito causados por estes tipos
de veículos. A Lei 13.154/2015 e a
Resolução CNSP nº 332/2015 facilitaram
o entendimento sobre a cobertura
das indenizações do Seguro DPVAT,
estabelecendo que estão cobertos
apenas acidentes causados por veículos
registráveis e licenciáveis.
No último ano, observamos uma queda
de 13,2% nas indenizações do Seguro
DPVAT. Acreditamos que as iniciativas
públicas de regulação e fiscalização do
trânsito impactaram positivamente os
acidentes, reduzindo a demanda por
indenizações. A queda se acentuou
a partir de inovações no sistema de
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pagamento de sinistros, que visam à
prevenção e combate à fraude contra
o Seguro DPVAT. O resultado final,
num cenário de aumento de juros e
turbulência do setor financeiro, foi o
incremento significativo das reservas
técnicas, que atingiram o volume de
R$5,4 bilhões em dezembro de 2015.
Ampliamos a atuação no combate à
fraude contra o Seguro DPVAT, por meio
de iniciativas que vão desde o reforço da
equipe até o lançamento de um canal
específico para denúncias, por 0800 ou
internet, e que poderão ser anônimas
ou não. Em 2015, reforçamos nosso
comprometimento com este trabalho,
que conta com a participação de muitas
áreas e profissionais da Seguradora
Líder-DPVAT.
Reforçamos também o nosso
compromisso com a facilidade de acesso
aos benefícios do Seguro DPVAT. O
fortalecimento da parceria com os
Correios em 2015 levou o Seguro DPVAT
às agências franqueadas, atingindo 8.610
pontos de atendimento considerando
todos os nossos parceiros no território
nacional. Além disso, promovemos
a aproximação com os Sindicatos
de Corretores nas 27 Unidades da
Federação, incentivando a atuação como
disseminadores das condições e acesso
ao Seguro em todo o território nacional.

Destacamos ainda a atuação de nossos
canais de atendimento na compreensão
e atendimento às demandas dos
beneficiários do Seguro DPVAT.
Alterações no sistema e reforços
no treinamento de colaboradores
responsáveis pelo atendimento
aumentaram em 30% a produtividade
do SAC da Seguradora Líder-DPVAT,
reduzindo o tempo de resposta e
aumentando a satisfação dos usuários
destes canais.
Outro projeto relevante, lançado
em 2014 e reforçado em 2015, foi
o Ouvidoria vai até Você. A atuação
proativa da Ouvidoria junto aos Procons,
Defensorias Públicas e em mutirões
de conciliação promoveu um melhor
entendimento das necessidades dos
beneficiários e a realização de melhorias
em processos de atendimento.
A Ouvidoria participou ainda de reuniões
com Consulados e Embaixadas para
informação e conscientização sobre
os benefícios do Seguro DPVAT aos
estrangeiros em visita ao Brasil. Em um

ano como 2016, em que se realizarão os
Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, é de
grande importância que a Seguradora
Líder-DPVAT informe e garanta o
cumprimento da finalidade social do
Seguro DPVAT.
Os resultados de 2015 demonstram
a atuação da Seguradora LíderDPVAT na administração séria e
eficiente de um produto de seguro
absolutamente diferenciado em relação
aos produtos oferecidos pelo setor
de seguros brasileiro e internacional.
As particularidades deste modelo de
negócio e a importância do Seguro
DPVAT para a sociedade brasileira
reforçam o compromisso com a
transparência e a melhoria contínua
das operações e relacionamentos com
todos os agentes envolvidos em nossas
atividades.

Ricardo Xavier

Diretor Presidente da Seguradora Líder-DPVAT
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Sobre o Relatório de
Sustentabilidade 2015 da
Seguradora Líder-DPVAT
O relatório anual da Seguradora LíderDPVAT é inspirado nas Diretrizes GRI-G4
da Global Reporting Initiative, padrão
internacional para reporte de questões
ambientais, sociais e de governança
corporativa (ASG). Além deste documento,
outras iniciativas e padrões foram base
para a elaboração do relatório, que
tratam especificamente das questões mais
relevantes do mercado segurador no Brasil
e internacionalmente:
• Princípios para a Sustentabilidade em
Seguros (PSI): lançado pela UNEP-FI em
2012, iniciativa financeira do programa
ambiental das Nações Unidas, o acordo
internacional do setor de seguros
apresenta quatro Princípios voluntários
para a integração das questões ASG à
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estratégia, operações e relacionamentos
da indústria seguradora.
Saiba mais em: http://www.unepfi.org/psi/
• Diretrizes de Integração das Questões
ASG do Setor de Seguros : o documento
lançado pela Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização (CNseg) em 2015, contou
com a participação das empresas do
setor e de especialistas na elaboração de
diretrizes para integração das questões
ASG mais relevantes para cada área de
atuação das Seguradoras.
Leia o documento na íntegra em:
http://sustentabilidade.cnseg.org.br/

1.

O SEGURO
DPVAT

O Seguro de Danos Pessoais Causados
por Veículos Automotores de Vias
Terrestres, Seguro DPVAT, é um seguro
com finalidade social. O pagamento é
obrigatório para todos os proprietários
de veículos automotores e se destina ao
atendimento das vítimas de acidentes de
trânsito em todo o território nacional.

As indenizações do Seguro DPVAT
são pagas em caso de morte, invalidez
permanente ou reembolso de despesas
médicas hospitalares decorrentes de
acidentes de trânsito. Em 2015, mais de
652 mil cidadãos receberam estes recursos
em indenizações que representaram um
valor de R$3,3 bilhões.
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1.1. As Operações do
Seguro DPVAT

01

02

Pagamento do Seguro DPVAT

01

Automóvel

02

Táxis

03

Ônibus

08

Cinquentinha

09

Motocicleta

10

Caminhão

04

Micro-Ônibus

Reboque

Divisão dos Recursos

SUS

45%
5%

50%

Sistema
Único de Saúde

DENATRAN

Departamento
Nacional de Trânsito

(Campanhas de prevenção de acidentes de trânsito e de educação sobre o trânsito)

Seguro DPVAT

(Pagamento de indenizações às vítimas de acidentes de trânsito e reservas técnicas)
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Criação da Categoria 8
O registro e licenciamento das chamadas “cinquentinhas”, veículos ciclomotores de até 50
cilindradas, a partir da publicação da Lei 13.154, de 31/07/2015, tornaram-se competência dos
DETRANs e, desde agosto de 2015, passaram a recolher anualmente o prêmio do Seguro DPVAT.
Inicialmente, as cinquentinhas foram enquadradas na mesma categoria das motos (Categoria 9), mas
a Resolução nº 332/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) estabeleceu, em
dezembro, uma categoria específica para estes veículos, a Categoria 8, com um valor de prêmio
inferior ao pago pelas motos de maior cilindrada.

03

Pagamentos de indenizações

Beneficiários
Motoristas
Passageiros
Pedestres
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2.

A SEGURADORA
LÍDER-DPVAT

A Seguradora Líder do Consórcio do
Seguro DPVAT é uma Companhia privada,
cujos acionistas são empresas do setor de
seguros atuantes no mercado nacional.
Desde 2008, a Seguradora Líder-DPVAT
administra os recursos arrecadados junto
aos proprietários de veículos e paga as
indenizações às vítimas de acidentes de
trânsito, garantidas pelas Seguradoras
Consorciadas.
As Seguradoras Consorciadas prestam
atendimento a eventuais dúvidas e
reclamações da sociedade. Contudo, a
Seguradora Líder-DPVAT as representa
nas esferas administrativa e judicial,
o que resulta em mais unidade e
responsabilidade na centralização
das ações. Este modelo de gestão
está alinhado com os mais modernos
mecanismos de governança corporativa e
as mais modernas técnicas administrativas
adotadas pelo mercado segurador e
contribui para que o Seguro DPVAT seja
visto como um benefício social importante
de proteção da sociedade brasileira.

SEGURA DORA S CONS ORCI A DA S
ACE SEGURADORA S/A
ACE SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S.A.
AIG SEGUROS BRASIL S/A
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A
ALFA SEGURADORA S/A
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
ANGELUS SEGUROS S/A
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
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS
BTG PACTUAL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CAIXA SEGURADORA S/A
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
CESCEBRASIL SEGUROS DE GARANTIAS E CRÉDITO S/A
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
CIA EXCELSIOR DE SEGUROS
COMPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
DAYPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ESSOR SEGUROS S/A
FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S/A
FATOR SEGURADORA S/A
GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
GENTE SEGURADORA S/A
ICATU SEGUROS S/A
INVESTPREV SEGURADORA S/A
INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A

ITAÚ BMG SEGURADORA S/A
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
J. MALUCELLI SEGURADORA S/A
J. MALUCELLI SEGUROS S/A
MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
MAPFRE VIDA S/A
MBM SEGURADORA S/A
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
PAN SEGUROS S/A
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
POTTENCIAL SEGURADORA S/A
PQ SEGUROS S/A
PREVIMAX PREVIDÊNCIA PRIVADA E SEGURADORA S/A
QBE BRASIL SEGUROS S/A
RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
SABEMI SEGURADORA S/A
SAFRA SEGUROS GERAIS S/A
SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
SANCOR SEGUROS DO BRASIL S/A
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
SUHAI SEGUROS S/A
SUL AMÉRICA CIA DE SEGUROS GERAIS
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
UNIÃO SEGURADORA S/A - VIDA E PREVIDÊNCIA
USEBENS SEGUROS S/A
VANGUARDA CIA DE SEGUROS GERAIS
XL SEGUROS BRASIL S/A
YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S/A
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

Unificação dos Consórcios do Seguro DPVAT
Até 2015, havia dois Consórcios do Seguro DPVAT sendo o Consórcio 1 composto
pelas categorias 1, 2, 9 e 10 (automóveis, táxis, motocicletas e caminhões) e o
Consórcio 2, pelas categorias 3 e 4 (ônibus, micro-ônibus e lotações).
A unificação dos Consórcios, com a inclusão da categoria 8 (motociclos), que
aconteceu no primeiro dia útil de 2016, facilita a administração e otimiza a gestão dos
recursos dos prêmios, aumentando a eficiência e a transparência para as Seguradoras
Consorciadas e demais stakeholders da Seguradora Líder-DPVAT.
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2.1. Governança
Corporativa
O modelo de governança corporativa
da Seguradora Líder-DPVAT visa à
transparência e eficiência na gestão
dos recursos arrecadados e pagamento
de indenizações. Em 2015, dada a
importância do tema para a Seguradora
Líder-DPVAT, a implementação e
monitoramento de melhores práticas de
governança corporativa foram destacados
pelo Planejamento Estratégico e
considerados como uma ação estratégica
transversal a todas as áreas e atividades
da Seguradora Líder-DPVAT. Os órgãos
responsáveis por esta governança são:

Modelo de Governança de 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

Diretoria de Relações
Institucionais

Ouvidoria

Diretoria de
Operações

Diretoria de
Infraestrutura
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Conselho de
Administração

Tabela 01

O Conselho de Administração da
Seguradora Líder-DPVAT conta com
representantes eleitos na Assembleia Geral
por seus acionistas, com mandato de um
ano e possível reeleição, sendo divididos
em grupos de acionistas majoritários e
2014 /2015

minoritários. Todos os representantes
possuem direito a voto e realizam
reuniões mensais para acompanhamento e
deliberação sobre as principais operações
e resultados da Seguradora Líder-DPVAT.

2015 /2016

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO
LUIZ TAVARES PEREIRA FILHO
ROSANA TECHIMA SALSANO

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO
JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE
ROSANA TECHIMA SALSANO

MEMBROS DO CONSELHO
BERNARDO DIECKMANN
CELSO DAMADI
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
GLAUCIA SMITHSON
HELDER MOLINA
HÉLIO HIROSHI KINOSCHITA
JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE
JOÃO GILBERTO POSSIEDE
JORGE DE SOUZA ANDRADE
MARCELO GOLDMAN
MÚCIO NOVAES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
RICARDO JOSÉ IGLESIAS TEIXEIRA
ROBERTO BARROSO

MEMBROS DO CONSELHO
ADRIANO FERNANDES
BERNARDO DIECKMANN
CELSO DAMADI
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
GLAUCIA SMITHSON
IVAN LUIZ GONTIJO JUNIOR
JOÃO GILBERTO POSSIEDE
JORGE DE SOUZA ANDRADE
MARCELO GOLDMAN
MÚCIO NOVAES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
NICÓLAS JESUS DI SALVO
RICARDO JOSÉ IGLESIAS TEIXEIRA
ROBERTO BARROSO

Conselho de Administração da Seguradora Líder-DPVAT

Para apoio às atividades do Conselho
• Conselho Fiscal
de Administração, existem comitês Tabela 02
• Comitê de Ética
formalmente estabelecidos, que seguem
listados:
• Comitê de Auditoria

• Comitê Estratégico de TI
• Comitê de Crise
• Comitê de Análise de Performance

DIRETOR PRESIDENTE
• Comitê
de Investimentos

DIRETOR DE OPERAÇÕES
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DIRETOR JURÍDICO
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA

• Comitê de Compliance

RICARDO XAVIER
CLAUDIO LADEIRA
CARLOS GUERRA
MARCELO DAVOLI
MARCUS FELIPPE

• Comitê de Remuneração
• Comitê de Combate à Fraude

Os resultados dos debates e estudos realizados por estes comitês são regularmente
apresentados ao Conselho para deliberação e execução pela Diretoria.
Tabela 03

MAPA ESTRATÉGICO 2014-2018
MISSÃO
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.

VALORES
Ética

Sustentabilidade
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VISÃO

Comprometimento

Diretoria
Executiva
As principais atribuições da Diretoria
Executiva dizem respeito à implementação
da estratégia, administração e controle
das operações e relações da Seguradora
Líder-DPVAT com seus acionistas e
demais stakeholders. Os cinco diretores
executivos são nomeados e avaliados pelo

Conselho de Administração. Os critérios
envolvem o atingimento de metas de
suas respectivas áreas, asseguradas por
auditores independentes, e adequação às
práticas de mercado do setor de seguros
no Brasil.

Diretor Presidente

Ricardo Xavier

Diretor de Operações

Claudio Ladeira

Diretor de Relações Institucionais

Carlos Guerra

Diretor Jurídico

Marcelo Davoli

Diretor de Infraestrutura

Marcus Felippe
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2014 /2015

2015 /2016

DENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO
TAVARES PEREIRA FILHO
NA TECHIMA SALSANO

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO
JABIS DE MENDONÇA ALEXANDRE
ROSANA TECHIMA SALSANO

BROS DO CONSELHO
ARDO DIECKMANN
O DAMADI
CISCO ALVES DE SOUZA
CIA SMITHSON
ER MOLINA
HIROSHI KINOSCHITA
DE MENDONÇA ALEXANDRE
GILBERTO POSSIEDE
E DE SOUZA ANDRADE
ELO GOLDMAN
O NOVAES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
DO JOSÉ IGLESIAS TEIXEIRA
RTO BARROSO

MEMBROS DO CONSELHO
ADRIANO FERNANDES
BERNARDO DIECKMANN
CELSO DAMADI
FRANCISCO ALVES DE SOUZA
GLAUCIA SMITHSON
IVAN LUIZ GONTIJO JUNIOR
JOÃO GILBERTO POSSIEDE
JORGE DE SOUZA ANDRADE
MARCELO GOLDMAN
MÚCIO NOVAES DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI
NICÓLAS JESUS DI SALVO
RICARDO JOSÉ IGLESIAS TEIXEIRA
ROBERTO BARROSO

2.2. Planejamento
Estratégico

lho de Administração da Seguradora Líder-DPVAT

A Seguradora Líder-DPVAT acredita na
construção coletiva de sua estratégia
RICARDO XAVIER
OR PRESIDENTE
e gestão. O ano de
2015
foi o sétimo
CLAUDIO
LADEIRA
OR DE OPERAÇÕES
CARLOS GUERRA
OR DE RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS
ano desde a implementação
dos ciclos
MARCELO DAVOLI
OR JURÍDICO
anuais de Planejamento
Estratégico, com
MARCUS FELIPPE
OR DE INFRAESTRUTURA
envolvimento de todas as Diretorias e
participação ativa dos colaboradores.
A busca pela inovação e o engajamento

de seus colaboradores e públicos de
interesse é foco contínuo da Organização,
que promove o debate de ideias e
resultados constantemente, visando
ao aprimoramento de processo e
fortalecimento das relações da Seguradora
Líder-DPVAT.

MAPA ESTRATÉGICO 2014-2018
MISSÃO

VALORES
Ética

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.

A Missão e Visão destacam a finalidade
social do Seguro DPVAT, bem como
o objetivo de administrar com
transparência e eficiência os recursos
sob sua gestão. As definições e conceitos
que permeiam os valores da Seguradora
Líder-DPVAT são a forma como atuam
junto a parceiros de negócio e à
sociedade.

Sustentabilidade

VISÃO

Comprometimento

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.

Pessoas

PILARES ESTRATÉGICOS

Melhorar a percepção da sociedade sobre a
finalidade do Seguro DPVAT

Reduzir a judicialização do Seguro DPVAT

Processos

Gerir de forma eficiente e colaborativa as relações
com os beneficiários, com a sociedade, com os
parceiros de negócio do Seguro DPVAT e com os
colaboradores da Seguradora Líder-DPVAT

Tecnologia

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

Engajamento e Formação

Assegurar a solvência do Seguro DPVAT

Mapa Estratégico 2014 – 2018 da Seguradora Líder-DPVAT

Inovação

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

O Mapa Estratégico da Seguradora
Líder-DPVAT foi desenvolvido em 2013,
no processo de revisão do Planejamento
Estratégico da organização e é
anualmente revisado e atualizado pela
Seguradora Líder-DPVAT. O objetivo
da elaboração do Plano Estratégico
Corporativo foi conferir uma visão
sistêmica e contextualizar as operações
da Organização em relação ao seu valor
social. A sustentabilidade foi considerada
de forma integrada à estratégia e se
tornou um valor da Seguradora, definida
segundo sua natureza de negócio e
relações com seus públicos de interesse.
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• Ética: Comprometer-se com a

integridade, a honestidade, a conduta e o
combate à fraude, adotando altos padrões
éticos em todos os negócios e relações.

• Sustentabilidade: Garantir o respeito
ao cidadão por meio da integração
das questões sociais, de governança
corporativa e ambientais aos negócios e
relações da Seguradora.

Com foco na gestão compartilhada,
realizam-se anualmente os Encontros de
Gestores, com participação de todos os
colaboradores em cargos de gestão para
discussão das realizações e metas para o
próximo ciclo de planejamento.

A Seguradora Líder-DPVAT incentiva
que as metas sejam compartilhadas entre
diferentes áreas e Diretorias relacionadas
a um objetivo comum, promovendo a
integração cada vez maior de áreas e
competências da organização.

Destaque em Gestão Compartilhada

• Comprometimento: Atuar de forma

Para valorizar o compartilhamento e a geração de sinergia entre as áreas, a
Seguradora Líder-DPVAT, por meio da Gerência Estratégica, promoveu em 2015
o evento DESTAQUE EM GESTÃO COMPARTILHADA, que envolveu profissionais
em nível gerencial, e acima, na promoção da visão sistêmica da organização e ao
atingimento de resultados conjuntos.

• Pessoas: Promover o relacionamento

Após o encontro, as metas compartilhadas entre diferentes Gerências foram
apresentadas à Seguradora por meio de uma sessão específica na intranet, com
apresentação das equipes envolvidas, objetivos e impactos sobre as atividades e
resultados da Seguradora Líder-DPVAT.

planejada e integrada, promovendo o
compartilhamento de responsabilidades e
assegurando a eficiência operacional e a
perenidade do Seguro DPVAT.
em equipe, entre seus profissionais e
parceiros de negócio, em um ambiente
propício à cooperação mútua e à atuação
de forma clara e transparente.

• Inovação: Incentivar a geração e

implantação de ideias que gerem valor
para a empresa, relacionadas à melhoria
em processos, sistemas, gestão ou modelo
de negócios.

A Gerência Estratégica é também
responsável pela gestão de processos
da Seguradora Líder-DPVAT. Em 2015
foi formalizado o Núcleo de Processos,
que iniciou seus trabalhos em 2012 e
é responsável por revisar e otimizar
processos nas áreas da Organização. Com
o uso de ferramentas e metodologias de
gestão de processos, o objetivo é tornar
cada vez mais eficiente a operação do
Seguro DPVAT. A inovação em processos
é um grande foco da Seguradora LíderDPVAT para aprimorar a eficiência da
gestão e alavancar resultados, uma vez
que o produto é definido pela regulação e
legislação vigentes.

Em relação às questões ambientais, sociais
e de governança corporativa (ASG), a
organização conta com uma comissão sob
a coordenação da Gerência Estratégica,
composta de membros voluntários
de todas as áreas. A Comissão iniciou
seus trabalhos em 2012 com o Grupo
Sustentabilíder, cujo objetivo é promover
o intercâmbio de ideias e práticas de
sustentabilidade na construção de
iniciativas inovadoras para a Seguradora
Líder-DPVAT. As operações do Seguro
DPVAT não são intensivas em impactos
ambientais, dado que não lida com
os danos ambientais decorrentes dos
acidentes de trânsito, e neste sentido as
ações são voltadas para a ecoeficiência e o
uso consciente de materiais, consolidados
no Projeto Atitude Líder.
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Com o reconhecimento da importância
e abrangência da atuação do Grupo
Sustentabilíder, o fórum tornou-se
a Comissão de Sustentabilidade da
Seguradora Líder-DPVAT, que favorece o

2012

Sustentabilidade é o Tema
do Planejamento Estratégico

2012

2013

Sustentabilidade é o Tema
do Planejamento Estratégico

2014

Criação do Grupo SustentabiLíder

Participação Comissão de
Sustentabilidade CNSEG

2012

demais stakeholders da organização,
reforça o compromisso da Seguradora
Líder-DPVAT com as melhores práticas
de gestão e com o cumprimento de seus
objetivos estratégicos.

alinhamento das melhores práticas ASG
à estratégia e modelo de negócios da
organização. Sua atuação na disseminação
de conceitos de sustentabilidade, e
engajamento junto aos profissionais e

Adesão aos Princípios
de Sustentabilidade do
Mercado Segurador (PSI)
Plano de Metas com
Gestão Compartilhada

2013

Sustentabilidade é o Tema
do Planejamento Estratégico

Seguradora Líder-DPVAT
Incorpora a Sustentabilidade
em seus valores

2014
2012
Criação do Projeto Atitude Líder: 05
Encontros com os Colaboradores para a
conscientização de consumo consciente
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Divulgação dos
Indicadores Ambientais

2015
2014

Grupo SustentabiLíder passa a
ser Comissão de Sustentabilidade

I Relatório de Sustentabilidade

2015

Apresentação do tema
Sustentabilidade no evento
dos SINCORs

I Café Técnico com
Fornecedores

Atitude Líder:
Semana do Desapego
Você Sabia?
Dia Mundial do Meio Ambiente
Campanhas de Conscientização
Lixeiras de Coleta Seletiva

2015

2015

Sustentabilidade no site
e intranet da Seguradora
Líder-DPVAT

2015

Política de
Sustentabilidade

Destaque em Gestão
Compartilhada

Convênio Revista Plurale
Sustentabilidade na
Seguradora Líder-DPVAT

2015

2015
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3.

GESTÃO E RESULTADOS

O processo de gestão do Seguro DPVAT
envolve não apenas a Seguradora
Líder-DPVAT, mas uma extensa rede de
relacionamentos com partes interessadas
do poder público, setor privado e a
sociedade civil. A cadeia de valor da
Seguradora Líder-DPVAT abrange esses
públicos em três principais processos:

• Arrecadação do prêmio do Seguro
DPVAT junto aos proprietários de veículos
automotores, que viabiliza a operação e
finalidade social do seguro.

• Pagamento das indenizações às vítimas
ou familiares das vítimas de acidentes de
trânsito em todo o território nacional.

• Gestão dos recursos em âmbito
financeiro e administrativo, para garantia
da eficiência e transparência das
operações.

Em um cenário econômico adverso, a Seguradora Líder-DPVAT obteve
resultados positivos em 2015. A alta das taxas de juros foi favorável à formação
das provisões técnicas para o pagamento das indenizações, além de uma
queda de 14,5% no volume de sinistros avisados e pagos.
No âmbito administrativo, o fortalecimento das relações com beneficiários,
colaboradores e parceiros comerciais se deu por meio de projetos de
reformulação de sistemas de atendimento, criação de áreas, revisão de
processos e desenvolvimento de indicadores de gestão. Nas próximas seções,
serão apresentados os principais destaques e resultados de 2015.
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O valor do prêmio
do Seguro
DPVAT
Tabela
05
não sofreu nenhum aumento nos
últimos três anos. O valor do prêmio é
estabelecido pelo Conselho Nacional de
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Seguros Privados (CNSP), de acordo com
avaliação tarifária da Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP), a partir de
regulamentação específica para este fim.
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O processo de arrecadação do SeguroP
DPVAT apresenta grande complexidade
por envolver agentes do setor público e
privado nas 27 Unidades da Federação.
O relacionamento com todos os
Departamentos Estaduais de Trânsito
(DETRANs), e a adequação da arrecadação
do Seguro DPVAT ao processo de
licenciamento de cada Unidade da
Federação, requer constante adequação
da infraestrutura de cobrança, tecnologia
e controles sobre a adimplência dos
proprietários de veículos.
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Além do valor do prêmio, a frota de
veículos também influencia a arrecadação
do Seguro DPVAT. No ano de 2015,
segundo o Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN), a frota brasileira
cresceu 4,5%, enquanto a arrecadação
Valor da Seguradora Líder-DPVAT
aumentou Cadeia
2,2%deno
mesmo período. A
inadimplência de 30,9% é analisada em
relação à frota registrada no DENATRAN,
que não reflete a quantidade correta
de veículos em circulação devido às
pendências de atualização de cadastro nas
bases de dados dos DETRANs estaduais.

ARRECADAÇÃO
REPASSES
SUS
DENATRAN
PRÊMIOS PARA OPERAÇÃO
CRESCIMENTO
INADIMPLÊNCIA

2015
8.654,1
4.327,6
3.894,8
432,8
4.326,5
2,20%
30,9%

2014
8.468,1
4.234,6
3.811,1
423,5
4.233,5
5,46%
28,7%

2013
8.029,8
4.015,6
3.614,0
401,6
4.014,2
12,4%
27,7%

2012
7.143,9
3.572,3
3.215,1
357,2
3.571,6
6,5%
27,7%

2012
6.706,5
3.353,8
3.018,4
335,4
3.352,7
15,7%
27,2%

BILHETES DPVAT
CRESCIMENTO
FROTA DENATRAN

61.130.639
1,3%
88.466.404

60.375.375
4,8%
84.622.563

57.611.339
7,0%
79.693.275

53.828.683
7,2%
74.407.875

50.214.496
5,6%
68.964.925

Destinação de Recursos Arrecadados pelo DPVAT 2011 – 2015 (dados financeiros em R$milhões)

Ação de Incentivo à Adimplência do Seguro DPVAT
O incentivo ao pagamento do Seguro DPVAT é uma iniciativa de grande importância para a Seguradora Líder-DPVAT, já que é a
arrecadação que financia o pagamento das indenizações. Em 2015, foi adotada a tecnologia de mensagens por SMS para alertar aos
proprietários inadimplentes em relação aos anos de 2014 e 2015, com o objetivo de regularizar a situação dos veículos.
Ao todo, foram enviados SMS a 1,8 milhão de proprietários de veículos, o que levou ao pagamento de cerca de 181 mil bilhetes,
recuperando uma receita de R$27,7 milhões. Parte destes recursos foi repassada ao SUS e DENATRAN, tendo sido o restante destinado à
composição das reservas técnicas, que garantem o pagamento das indenizações das vítimas de acidentes de trânsito no Brasil.
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OP
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3.2. Gestão
Financeira e de
Relacionamentos
Além da gestão dos recursos arrecadados,
sob a responsabilidade da área de
Investimentos e Orçamento, a Seguradora
Líder-DPVAT conta com uma equipe
de 581 colaboradores que coordenam
todas as atividades inerentes à operação

do Seguro DPVAT e o relacionamento
com as partes interessadas do seguro do
trânsito, desde o beneficiário aos órgãos
reguladores e o poder público.

3.2.1. Gestão das Provisões Técnicas
A gestão das provisões técnicas da
Seguradora Líder-DPVAT é realizada
por gestores externos através de Fundos
de Investimento, com 100% dos ativos
aplicados em títulos do governo federal.
Em 2015, em função da queda do volume
Tabela 06
de sinistros
pagos e da capitalização das

5.388

96

reservas em um cenário de alta da taxa
básica de juros, observou-se um aumento
expressivo de R$984 milhões dos ativos
garantidores das provisões técnicas, que
atingiu o volume de R$5,4 bilhões no
último ano.

6.000

5.388

5.000

4.396

4.106
5.000

614

484

370

-194
2014

Total dos Ativos Garantidos
Capitalização / Rentabilidade
Crescimento da Reserva

3.531
2.934

3.000
2.000

2015

2.403
1.973
1.512

1.000
166

170

2008

174

228

309

2009

225

2010

320
227
2011

298

299

2012

293

614

484

281

370

-194

2013

2014

2015

-1.000

Ativos Garantidos das Provisões Técnicas 2011 - 2015

Evolução nas regras de alocação
de ativos
Tabela 07
A Seguradora Líder-DPVAT, com o objetivo de aperfeiçoar a eficiência e a transparência na gestão dos ativos garantidores das
provisões técnicas, aprovou em 2015 um conjunto de regras que aperfeiçoa a meritocracia na alocação dos recursos entre os gestores
homologados junto à organização. Com base nestas regras, além
600 das metas de desempenho dos fundos, os gestores são classificados
50.0%
581
em um ranking como base para a distribuição dos recursos e até
580 mesmo a continuidade da prestação de serviço para a Seguradora.
45.0%
560

40.0%

540
520

510

500

35.0%

518

30.0%
25.0%

483

480
460
440

20.0%
445

11.9%
11.5%- DPVAT10.9%
Relatório de Sustentabilidade
Seguradora
Líder
420
400

13.2%
12.0%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
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3.2.2. Gestão de Relacionamentos
Em função da abrangência nacional do
Seguro DPVAT e as parcerias públicoprivadas que viabilizam sua operação,
a gestão dos relacionamentos da
Seguradora Líder-DPVAT com sua
cadeia de valor é imprescindível para
que se cumpra o objetivo e função da
Seguradora. Esta seção detalhará as
principais iniciativas e resultados no
aprimoramento da gestão da Cadeia de
Valor da Seguradora Líder-DPVAT.

Seguradoras
Consorciadas
As Seguradoras que fazem parte do
Consórcio do Seguro DPVAT são
responsáveis, além da garantia do
pagamento das indenizações, pela
regulação dos sinistros avisados. Isto se
traduz no processo de recebimento da
documentação, cadastro, identificação de
eventuais pendências e encaminhamento à
Seguradora Líder-DPVAT para verificação
e pagamento.

Manual de Entrada nos Consórcios DPVAT

Em 2015, a área de Gestão da Informação
e Estudos Atuariais, responsável – entre
outras atividades – pelo cadastro e
envio de informações às Seguradoras
Consorciadas, desenvolveu um projeto
de engajamento com material técnico
e ilustrativo para as que ingressaram no
Consórcio do Seguro DPVAT. Alterações
no processo de cadastramento também
promoveram a centralização e facilitação
da gestão de referências e histórico de
documentos e dados das Seguradoras.
A qualidade da regulação do sinistro
também conta, desde 2015, com um
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processo de avaliação pela Seguradora
Líder-DPVAT, que objetiva a redução de
revisões e retrabalhos nas reguladoras de
sinistros terceirizadas e mesmo entre as
Seguradoras Consorciadas.
Os critérios envolvem a adequada revisão
de documentação e o prazo de execução
dos serviços.

Colaboradores
Em um setor de prestação de serviços,
especialmente se forem consideradas as
particularidades do modelo de negócio da
Seguradora Líder-DPVAT, a importância
de desenvolver e reter pessoas capacitadas
e alinhadas aos valores da organização
é muito grande. Desde 2013, incluiuse as Pessoas como um valor no Mapa
Estratégico da Seguradora Líder-DPVAT
e várias ações são desenvolvidas para
promover um clima organizacional
de colaboração, desempenho e
desenvolvimento contínuo.
Desde 2014, a Seguradora Líder-DPVAT
trabalha na construção e implementação
do Plano Diretor de Pessoas, projeto
alinhado ao Plano Estratégico Corporativo
da Seguradora Líder-DPVAT e que
tem por objetivo levantar e atender as
demandas e expectativas da organização,
de forma a contribuir com os objetivos
da Companhia, mantendo o bom
clima organizacional, a segurança e a
motivação de seus funcionários. Um dos
desdobramentos do Plano Diretor foi o
estabelecimento de pontos focais na área
de Gestão de Pessoas para a compreensão
e atendimento das demandas das áreas
de negócio e operacionais, chamados
consultores internos.

Projeto Integração
Com o objetivo de criar na Seguradora uma cultura de integração e gestão de
mudanças, as Gerências de Gestão de Pessoas, Comunicação Institucional e Gestão
Estratégica estabeleceram uma meta compartilhada para promoção de uma série
de encontros entre colaboradores, para que se apresentassem os planos diretores
de Pessoas e Comunicação e sua integração com o Plano Estratégico da Seguradora
Líder-DPVAT. Além da oportunidade de sinergia entre diferentes áreas, o Projeto
Integração promoveu a visão sistêmica e a interação entre áreas e colaboradores.
Em quatro eventos realizados em setembro de 2015, o projeto contou com a
participação de 441 colaboradores de todas as Diretorias da Seguradora Líder-DPVAT.

Sob a responsabilidade da Gerência
de Comunicação Institucional e
cooperação da Gerência de Gestão de
Pessoas, foi instituída uma Comissão
de Comunicação, formada por 37
colaboradores, com o objetivo de
desenvolver multiplicadores para
disseminar a cultura e a comunicação
interna por meio de um canal oficial.

Ações de aprimoramento da
comunicação interna, como
reformulação da intranet e o
estabelecimento de canais oficiais
de comunicação, reforçaram o
relacionamento entre as áreas para a
geração de resultados compartilhados.
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A Seguradora Líder-DPVAT investe também
no desenvolvimento de seus profissionais,
com programas de recrutamento e
desenvolvimento que passam desde a
contratação de menores aprendizes ao
incentivo e fortalecimento de programas de
recrutamento interno. Em 2015, o quadro
funcional foi ampliado e atualmente conta
com 581 colaboradores.

Os benefícios aos colaboradores
também passaram a incluir, em 2015,
a facilitação do acesso a academias de
ginástica, incentivando a saúde física dos
profissionais da Seguradora Líder-DPVAT.
A lista completa de benefícios inclui:

Seguro saúde
e odontológico

Auxílio creche/ babá

Previdência privada

Vale refeição
e alimentação

Ajuda educacional
(graduação e pós-graduação)

Empréstimo consignado

Vale transporte

Seguro de vida
e assistência funeral

Programa de
atividade física
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Universidade Corporativa da Seguradora Líder-DPVAT
Além das iniciativas de recrutamento, a formação dos profissionais da Seguradora
Líder-DPVAT é imprescindível para que se desenvolva e retenha mão de obra
qualificada e com experiência no setor de seguros e no modelo de negócios da
organização. Além do desenvolvimento de um plano de capacitação, parte do Plano
Diretor de Pessoas, a Seguradora Líder-DPVAT está em fase de conclusão do projeto
de Universidade Corporativa, com o objetivo de fornecer treinamentos técnicos e
comportamentais aos seus colaboradores em uma plataforma virtual e unificada.

A Seguradora Líder-DPVAT recrimina
qualquer tipo de preconceito em relação a
gênero, etnia, religião ou portabilidade de
necessidades especiais. Além da menção
relativa à não realização de práticas de
abuso de poder, assédio moral e sexual no

Código de Ética e Conduta, as práticas de
gestão e relacionamento da Organização
privilegiam a igualdade de acesso a
oportunidades.
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45.0%
40.0%
35.0%

518

510

50.0%

20.0%
445

440

13.2%
11.9%

420

11.5%

10.9%

15.0%
10.0%

12.0%

5.0%

400

0.0%

2011

2012

2013

COLABORADORES

2014

2015

TOTATIVIDADE ANUAL

Número de Funcionários e Rotatividade Anual 2011 - 2015

Tabela 08

Homens

42
22

Cargos de Gestão (Coordenadores e acima)
Profissionais de Nível Superior (assessores e especialistas)
Operacionais

180

36

14

Mulheres

256

Cargos de Gestão (Coordenadores e acima)
Profissionais de Nível Superior (assessores e especialistas)
Operacionais

Distribuição de profissionais por gênero e categoria funcional em 2015

As mulheres ocupam 46% dos cargos de
gestão e 39% dos profissionais de nível
superior na Seguradora Líder-DPVAT.
A relação de remuneração entre homens e
mulheres na Seguradora Líder-DPVAT é de
1,47 vezes, ou seja, a remuneração média dos
colaboradores do sexo masculino é 47% maior
que a de colaboradores do sexo feminino. Este
número reflete as diferenças de remuneração
em função da ocupação em cargos de
gestão e diretoria ser majoritariamente
masculina, embora não existam diferenças de
remuneração para homens e mulheres que
ocupam o mesmo cargo.

Parceiros de Negócio
Como parte do processo de formalização
dos processos da Seguradora LíderDPVAT, em 2015 foi criada a Gerência de
Contratos e Fornecedores, responsável
pela padronização de contratos e
monitoramento de fornecedores das
diferentes áreas da organização.
Com esta medida, além da padronização de
contratos e maior força na negociação com
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fornecedores, a Seguradora Líder-DPVAT
estabelecerá níveis de serviço e critérios
de acompanhamento de fornecedores,
inclusive em relação ao seu nível de
criticidade, volume de contratos, entre
outros aspectos.
Os fornecedores são avaliados em relação ao
nível de serviço acordado em contrato, bem
como monitorados em relação às práticas
trabalhistas e previdenciária. Com a criação
da Gerência de Contratos e Fornecedores,
estudam-se ainda critérios adicionais
para homologação e monitoramento de
fornecedores a serem implementados
ao longo de 2016. Em função da própria
natureza de negócio da Seguradora LíderDPVAT, os fornecedores serão também
classificados por uma ferramenta de
autoavaliação de práticas de segurança
viária, desenvolvida em parceria com o
Observatório Nacional de Segurança Viária.
Acesse a ferramenta: http://cebds.org/
publicacoes/manual-de-segurancaviaria/#.Vq-VNdIrLR0

Em agosto de 2015, a Seguradora
Líder-DPVAT convidou parceiros de
negócio relevantes para suas operações
e gestão administrativa para um evento
de engajamento, coordenado pela
Gerência Estratégica e pela Gerência
Administrativa. Além da apresentação
sobre o Seguro DPVAT e a evolução da
estratégia e gestão da Seguradora nos
últimos anos, foi debatida a importância
das questões socioambientais e de
governança corporativa para suas
operações e relacionamentos. Parceiros
foram ainda convidados a apresentar seus
cases, a forma como a sustentabilidade
impacta suas atividades e as relações com
a Seguradora Líder-DPVAT.

Supervisor e Associação
de Classe
A Seguradora Líder-DPVAT é
supervisionada pela Superintendência de
Seguros Privados, SUSEP, e sua atividade é
regulamentada pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados - CNSP. Como supervisor
e regulamentador do setor de seguros,
o papel destes órgãos é o de prover as
diretrizes e normas de funcionamento
do setor, bem como fiscalizar a atuação
das empresas integrantes do mercado
segurador brasileiro.

avaliou 40 processos ou subprocessos
para composição da BDPO, que serão
concluídos até 2017 com a parametrização
para o registro de perdas.
Entre os riscos considerados pela
Seguradora Líder-DPVAT neste trabalho,
os relacionados à fraude ao Seguro DPVAT
foram mapeados em conjunto com a área
de combate à fraude, por sua importância
e impacto sobre as operações, a reputação
da Seguradora Líder-DPVAT e a própria
finalidade social do Seguro DPVAT.
Além da atuação junto à SUSEP, a
Seguradora Líder-DPVAT atua junto à
Confederação Nacional das Empresas
de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e
Capitalização (CNseg), na elaboração
de posicionamentos setoriais e no
intercâmbio de práticas e ideias com as
empresas do setor de seguros atuantes
no mercado brasileiro. As comissões da
CNseg, que contam com representantes
da Seguradora Líder-DPVAT, são:
• Comissão de Sustentabilidade;
• Comissão de Recursos Humanos;
• Comissão de Assuntos Jurídicos;
• Comissão de Administração e Finanças; e
• Comissão de Assuntos Fiscais.

Ao longo de 2014 e 2015, foi desenvolvido
um trabalho importante de revisão da
matriz de riscos da Seguradora LíderDPVAT, para atendimento às requisições
da SUSEP (Circular SUSEP nº 517/2015)
e desenvolvimento de uma Base de
Dados de Perdas Operacionais, BDPO.
A Gerência de Controles Internos e
Compliance, em conjunto com as demais
áreas da Seguradora Líder-DPVAT,
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Sociedade
Estratégia de
Comunicação e
Campanhas
Pela própria função social do Seguro
DPVAT, é crucial que a Seguradora
Líder-DPVAT trabalhe com transparência
e preste contas à sociedade quanto às
suas iniciativas e resultados. As iniciativas
de comunicação da Organização com
seus públicos de interesse envolvem
campanhas, canais de atendimento
e publicações que aumentem a
conscientização sobre o acesso e as
condições do Seguro DPVAT e a forma
como ele é gerido para garantir as
indenizações às vítimas de acidentes de
trânsito.
Entre 2014 e 2015, foi desenvolvido
e implementado o Plano Diretor de
Comunicação da Seguradora LíderDPVAT. Os direcionadores do Plano
são considerados um marco na gestão
da comunicação interna e externa,
promovendo um novo olhar sobre
questões desde o uso da marca à própria
interação entre as áreas da Organização.
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Junto à sociedade, o objetivo da
Seguradora Líder-DPVAT é aumentar a
transparência quanto aos benefícios e
condições do Seguro DPVAT por meio do
investimento em campanhas institucionais
que deixem cada vez mais claros os canais
de acesso, atendimento e pagamento de
indenizações aos beneficiários. Em 2015,
as campanhas focaram especialmente no
combate aos atravessadores e no combate
à fraude do Seguro DPVAT, reforçando a
facilidade de acesso e recebimento dos
benefícios pela via administrativa.
Os resultados das campanhas apontam
para um aumento da conscientização
da população sobre o Seguro DPVAT,
seus benefícios e beneficiários ao longo
dos últimos anos. Hoje, mais de 90% da
população já ouviu falar do produto,
80% sabem do que ele se trata e 57%
conhecem seus benefícios. Embora 19%
respondam livremente que os beneficiários
do Seguro DPVAT compreendem toda a
população brasileira, o número aumenta
para 26% de pesquisados que assinalam
todas as alternativas entre os grupos que
compõem o sistema de trânsito no Brasil.

Tabela 09

RECALLS DE CAMPANHAS

85,2%

74,0%

47,6%

85,7%

91,5%

76,5%

79,1%

77,5%

72,1%

58,5%

52,3%

94,2%

83,1%

78,2%

62,0%

61,0%

54,7%

92,0%

90,0%

89,0%

90,0%

99,0%
91,0%

83,7%

82,4%

81,0%

60,0%

54,0%

58,0%

79,9%

55,0%

47,1%

30,0%

25,0%

12,7%

8,1%

85,4%

88,9%

17,0%

2011/2012

26,0%

24,0%

17,1%

11,9%

30,0%

18,0%

2012/2013

JÁ OUVIU FALAR?

SABE O QUE É?

26,0%
19,0%

2013/2014

CONHECE OS BENEFÍCIOS?

RESPOSTA ESPONTÂNEA

23,0%
20,0%

21,0%
19,0%

80,1%

57,0%

27,0%
26,0%
15,0%

19,0%

2014/2015

DIRECIONADO

Recalls das Campanhas do Seguro DPVAT 2011 - 2015

Gestão e uso da marca da Seguradora Líder-DPVAT e do
Seguro
DPVAT
Tabela
10
O uso indevido das marcas e material publicitário da Seguradora Líder-DPVAT e do Seguro DPVAT por atravessadores
dificulta a transmissão de informações adequadas sobre o acesso e procedimentos para pagamento de indenizações.
Em 2015, as Gerências de Comunicação Institucional e Jurídico Corporativa trabalharam juntas na mudança e
Atendimento nos Canais de Relacionamento do seguro DPVAT
registro das marcas
bem como na proteção de todo material publicitário junto ao Instituto Nacional de Propriedade
Ano
SAC
E-mail
Total
Qualidade
Siteesta iniciativa
Redes Sociaise o desenvolvimento
Industrial - INPI, eChat
junto à Biblioteca
Nacional.
Com
de metodologias e processos
2011
674.797
4.608
20.378
5.545.047
4.183
4.823.202
17.879
para
o
registro
de
materiais,
a
Seguradora-Líder
DPVAT
passou
a
coibir
o uso indevido das marcas e materiais da
2012
765.478
54.778
23.980
5.171.012
6.009
4.269.129
51.638
Organização,
intermediários
e responsáveis
irregular. A partir das ações adotadas em
2013
984.226 notificando
50.335
23.631
9.924.752
7.972
8.795.953 por essa
62.635prática
2015, já
se observa
que 50%14.738
resultaram8.636
em retirada
dos materiais
2014
1.033.558
27.735
12.087.351
10.861.869
140.815 de circulação.
2015

988.297

24.636

18.970

9.311

7.998.540

94.713

9.134.467

Número de Atendimentos nos Canais da Seguradora Líder-DPVAT

Tabela 11
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A Seguradora Líder-DPVAT desempenha
um papel relevante na indução de práticas
e iniciativas de prevenção aos acidentes de
trânsito. A geração de estatísticas e relatórios
sobre o trânsito no Brasil é insumo para
estudos, iniciativas e políticas públicas para
a prevenção de acidentes e redução de seus
impactos sobre a sociedade. Em relação ao
desempenho do Seguro DPVAT, os dados
- desde 2005 relativos ao pagamento das
indenizações - estão disponíveis no site da
Seguradora Líder-DPVAT. Este relatório
também é reportado ao Conselho de
Administração para monitoramento das
operações do Seguro.
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Outras publicações aprofundam os dados
e estatísticas coletados pela Seguradora
Líder-DPVAT. O Boletim Estatístico é
publicado trimestralmente e o Anuário
Estatístico, a cada fechamento de
exercício. Além destes, estudos específicos
e outras informações sobre o trânsito
são publicadas no Centro de Dados e
Estatísticas da Seguradora Líder-DPVAT.
O link para acesso às informações é:
http://www.seguradoralider.com.br/
SitePages/centro-de-dados-e-estatisticas.
aspx

85,2%

74,0%

47,6%

85,7%

91,5%

76,5%

79,1%

72,1%

58,5%

52,3%

94,2%

88,9%

77,5%

89,0%

83,1%

78,2%

62,0%

61,0%

54,7%

Canais de
Atendimento

90,0%

82,4%

54,0%

47,1%

30,0%

25,0%

8,1%

85,4%

17,0%

12,7%

26,0%

24,0%

11,9%

17,1%

30,0%

26,0%

18,0%

19,0%

A Seguradora Líder-DPVAT também
na produtividade da área de SAC de
43%. A equipe de atendimento tem
disponibiliza diversos canais de
2011/2012
2013/2014
recebido treinamentos
presenciais e
atendimento, especialmente 2012/2013
digitais,
em canais online para atuar em canais
e investe na melhoria de processos e
de atendimento digital, além do SAC,
sistemas que promovam a eficiência e a
em momentos de menor frequência das
satisfação no atendimento
a este público.
JÁ OUVIU FALAR?
CONHECE ligações
OS BENEFÍCIOS?
SABE O QUE É?
ESPONTÂNEA
na central deRESPOSTA
atendimento.
Esse
Como parte dos desdobramentos do Plano
aumento
da
produtividade
da
equipe
Diretor de Comunicação, a Organização
permitiu também uma redução no tempo
lançou o novo Portal Institucional com
de atendimento destes canais.
informaçõesdo
sobre
a Seguradora
Recalls das Campanhas
Seguro
DPVATLíder2011 - 2015
DPVAT e o Seguro DPVAT em um único
A evolução do número de atendimentos
ambiente, que visa à facilidade de acesso
também é um destaque da Seguradora
de forma mais simples e por meio de
Líder-DPVAT. Embora se observe uma
diferentes dispositivos.
queda no volume de atendimentos em
2015, a busca por canais com menor
No atendimento direto ao beneficiário, a
tempo de resposta, como o e-mail, é uma
reformulação do sistema de atendimento
tendência crescente entre os beneficiários
Tabela
10
(CRM) promoveu a redução em 30%
do Seguro DPVAT.
do tempo médio de atendimento
nos canais telefônicos e um aumento
Atendimento nos Canais de Relacionamento do seguro DPVAT
Ano
2011
2012
2013
2014
2015

SAC
674.797
765.478
984.226
1.033.558
988.297

Chat
4.608
54.778
50.335
27.735
24.636

E-mail
20.378
23.980
23.631
14.738
18.970

Qualidade
4.183
6.009
7.972
8.636
9.311

Site
4.823.202
4.269.129
8.795.953
10.861.869
7.998.540

Redes Sociais
17.879
51.638
62.635
140.815
94.713

Total
5.545.047
5.171.012
9.924.752
12.087.351
9.134.467

Número de Atendimentos nos Canais da Seguradora Líder-DPVAT

Tabela 11

Papel

Energia (KWh)

1,714,500

652,878
1,686,000

2014

2015

613,341

2014

2015
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@

A presença da Seguradora Líder-DPVAT
nas mídias sociais é uma prioridade para
a organização e requer monitoramento
constante, além do desenvolvimento
de comunicação específica para estes
canais. A participação da Seguradora
Líder-DPVAT nas redes sociais visa ao
esclarecimento da sociedade quanto
às condições e facilidades de acesso ao
Seguro DPVAT, por meio de animações,
postagens e vídeos dedicados a estes
canais de atendimento e interação com a
sociedade brasileira.
Em relação à Ouvidoria da Seguradora
Líder-DPVAT, desde 2011 a área
desempenha um papel proativo no
entendimento e solução de questões

relativas ao atendimento aos beneficiários
do Seguro DPVAT. Por meio de parcerias
com os Sindicatos dos Corretores
de Seguros (SINCORs), DETRANs e
participações em mutirões e ações junto
à população, o projeto Ouvidoria Vai
Até Você coleta percepções e apoia a
priorização de ações e melhorias internas.
Desde 2014, a Ouvidoria atua também
junto às Defensorias Públicas e PROCONs
para esclarecimento e suporte quanto
às condições de acesso da população ao
Seguro DPVAT, inclusive com incentivo
ao acesso às indenizações por meio
administrativo - mais fácil e rápido para o
beneficiário.

Ouvidoria vai até os Consulados
Em função das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 e a visita de atletas e turistas
estrangeiros ao País, a Seguradora Líder-DPVAT está promovendo um trabalho junto
aos Consulados para esclarecimentos sobre as condições e benefícios do Seguro
DPVAT, que se estende às vítimas do trânsito que não sejam de nacionalidade
brasileira.
Já foram visitados 10 Consulados, além do Comitê Olímpico e Paraolímpico. O
aumento da conscientização sobre o Seguro DPVAT é de extrema importância em
grandes eventos. Em 2016, são planejadas mais visitas para aumentar o elo entre os
Consulados e a Seguradora Líder-DPVAT.
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JÁ OUVIU FALAR?

SABE O QUE É?

CONHECE OS BENEFÍCIOS?

RESPOSTA ES

Recalls das Campanhas do Seguro DPVAT 2011 - 2015

Gestão
Ambiental

Tabela 10

Atendimento nos Canais de Relacionamento do seguro DPVAT
Ano
SAC
Chat
E-mail
2011
674.797
4.608
20.378
2012O modelo
765.478
de negócio54.778
da Seguradora23.980
2013Líder-DPVAT
984.226tem interação
50.335 com as 23.631
2014questões
1.033.558
27.735 no que tange
14.738
ambientais apenas
2015à administração
988.297 de suas
24.636
operações, já18.970

que o Seguro DPVAT não tem relação
com danos materiais dos acidentes de
trânsito e, portanto, não incorre na
responsabilidade pelos salvados e sua
destinação.

Qualidade
Site
Redes Sociais
4.183
4.823.202
17.879
6.009
4.269.129
é responsável pelo monitoramento de51.638
7.972 ambientais
8.795.953
indicadores
relativos ao 62.635
8.636
140.815
10.861.869
consumo de recursos naturais, geração
de
resíduos
e pela administração
9.311
7.998.540 de obras94.713

e reformas realizadas nos escritórios da

Número de Atendimentos nos Canais da Seguradora Líder-DPVAT
organização.

Em relação à infraestrutura que suporta a
operação do Seguro DPVAT, no entanto,
Tabela
11 as preocupações com boas
são diversas
práticas ambientais e a redução dos
impactos gerados pela Seguradora
Líder-DPVAT. A Gerência Administrativa

Papel

Desde 2014, são monitorados os consumos
de energia e papel, principal material
utilizado nas operações da Seguradora
Líder-DPVAT. O edifício onde funciona
a sede da Seguradora não permite o
monitoramento do consumo individual
de água, que é proveniente do sistema de
abastecimento público.

Energia (KWh)

1,714,500

652,878
1,686,000

2014

2015

As iniciativas de redução de consumo de
energia e materiais, desde campanhas
junto aos colaboradores à troca de
equipamentos de iluminação e uso nos
escritórios por tecnologias mais eficientes,
levou à redução de consumo de 6,1%
de energia e 1,7% no uso de papel nos
escritórios administrativos da Seguradora
Líder-DPVAT.
Em 2016, parte das operações da
Organização será transferida para um novo

613,341

2014

2015

edifício no Rio de Janeiro. O condomínio
possui certificação LEED Gold e recebeu os
prêmios Brasil Ambiental para sua gestão
de resíduos e a premiação da Associação
Brasileira de Facilities, ABRAFAC, na
categoria Responsabilidade Social. O
condomínio conta com iniciativas como
telhado verde, captação de água de chuva
e tecnologias eficientes nos equipamentos,
iluminação e ar condicionado.

33
Relatório de Sustentabilidade Seguradora Líder - DPVAT

3.3. Pagamento
de Sinistros
A agilidade e transparência no pagamento
das indenizações das vítimas de acidente
de trânsito são prioridades da Seguradora
Líder-DPVAT. De acordo com a legislação,
a Organização tem o prazo legal de 30
dias para o pagamento dos sinistros
avisados por via administrativa (através
das Seguradoras Consorciadas, SINCORs,
Corretores de Seguros, agências de
Correio e outros pontos de atendimento
do Seguro DPVAT) e desde que esteja
com a documentação completa. Em 2015,
98% das indenizações foram pagas em até
25 dias, o que demonstra o compromisso
da Seguradora Líder-DPVAT com seus
beneficiários e a sociedade brasileira.
O processo de pagamento de sinistros
administrativos foi recertificado em 2015
pela Norma ISO 9001:2008.
O total de indenizações pagas, por via
administrativa ou judicial, foi de 652 mil,
uma queda de 14,5% em relação a 2014.
O número reflete, de um lado, o aumento
das ações de prevenção de acidentes
e fiscalização do trânsito; de outro, o
aumento das iniciativas de monitoramento
e controle da Seguradora Líder-DPVAT.
Em volume de recursos também se observa
umaTabela
queda de 12
13,2%, com a destinação
de R$3,4 bilhões para o pagamento
de indenizações. Entre 2011 e 2015,
praticamente R$16 bilhões foram pagos às
vítimas de acidentes de trânsito no Brasil.
Indenizações (Total)
Ano
2011
2012
2013
2014
2015

Quantidade
366.356
507.915
633.845
763.365
652.349

Valores*
2.647
2.845
3.222
3.897
3.381

TOTAL

2.923.830

15.992

* em R$ milhões

A Diretoria Jurídica ampliou a realização
de mutirões de conciliação, tendo
liquidado em 2015 mais de 200 mil
ações contra a Seguradora Líder-DPVAT.
O aprimoramento do processo de
pagamento pela via administrativa tem
facilitado a defesa de ações judiciais,

aumentado a taxa de sucesso e reduzido
o valor médio das indenizações pagas
por esta via. A atuação desta Diretoria
se concentra ainda no trabalho junto ao
Judiciário para o maior entendimento e
combate à fraude no Seguro DPVAT.

Operação Tempo de Despertar
A Seguradora Líder-DPVAT é proativa no combate à fraude contra o Seguro DPVAT e
Tabela
entende esta atividade como uma garantia ao
direito do 13
cidadão brasileiro ao recebimento,
de forma eficiente e eficaz, das indenizações do seguro do trânsito. Neste sentido, além dos
sistemas e controles para detecção e prevenção à fraude, a Companhia já apresentou milhares
de denúncias de crime às autoridades policiais, que ao longo dos anos levou à prisão de
dezenas de fraudadores em todo o País.
Em abril de 2015, a Polícia Federal realizou a Operação Tempo de Despertar, que envolveu a
prisão de profissionais e agentes envolvidos na fraude contra o Seguro DPVAT. A Seguradora
Sinistros
Indenizações
se colocou à disposição da Polícia Federal e do Ministério Público
Estadual para cooperação
nas investigações, tendo inclusive sido admitida como assistente de acusação e apresentado,
Ano
Avisados
Valor*
Pagos
entre os anos de 2010 e 2011, 115 denúncias de
crime apenas
no município
de Montes Claros
que envolviam, entre outros agentes, a grande
maioria dos
investigados263.693
pela Operação. 1.368
2011
328.319
2012 quaisquer
486.251
A Seguradora reforça que não foram encontrados
indícios de388.242
envolvimento da 1.670
Companhia ou de seus administradores em esquemas
de638.932
fraude contra o472.977
Seguro DPVAT na1.998
2013
Operação Tempo de Despertar. A Companhia2014
apoia quaisquer
que previnam e 2.686
896.682iniciativas
623.831
combatam a fraude contra o Seguro DPVAT, aumentando a eficiência de suas operações e o
2015
832.946
541.507
2.316
cumprimento da sua finalidade social.
TOTAL

3.183.130

2.290.250

10.038

* em R$ milhões
Evolução das Indenizações pagas por via Administrativa 2011 - 2015
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3.3.1. O Acesso ao
Seguro DPVAT
A garantia de acesso facilitado ao Seguro
DPVAT em todo o território nacional é um
objetivo da Seguradora Líder-DPVAT, que
firma parcerias e capacita constantemente
profissionais para o atendimento às vítimas
e beneficiários do Seguro DPVAT. Neste
sentido, a parceria com os Correios,
firmada em 2011 e que se expandiu em
2013 para todas as unidades da Federação,

RR

PA

MA

CE
PI

RO

Em 2015, o atendimento dos Correios foi
estendido para as agências franqueadas,
chegando a 7.017 pontos de atendimento
em todo o Brasil. No total, o Seguro
DPVAT conta com 8.610 pontos de
atendimento em todas as Unidades da
Federação.

AP

AM

AC

não somente ampliou a quantidade de
pontos de atendimentos, mas também
facilitou o processo de aviso de sinistros
e pagamento das indenizações. Hoje, os
Correios respondem por 10% dos sinistros
avisados.

TO
BA

MT
DF

GO
MG

MS

SP

ES
RJ

PR
RS

SC

Também em 2015, foi realizado um
evento com os Sindicatos dos Corretores
de Seguros (SINCORs) com o objetivo de
aumentar a conscientização deste público
sobre o funcionamento do Seguro DPVAT
e a importância do Corretor de Seguros
na disseminação, e mesmo na recepção,
dos avisos de sinistros. A participação

RN
PB
PE
AL
SE

SEGURO DPVAT
444
941
7.017
85
12
53
58

Pontos de Seguradoras
Pontos de Corretores
Pontos de Correios
Pontos de SINCOR
Pontos de Procon
Pontos de Ministério Público
Pontos de DETRAN

8.610 Pontos em 12/2015

dos SINCORs de todo o país reforçou a
aproximação com a Seguradora LíderDPVAT e envolveu apresentações sobre
o Seguro DPVAT, ações de combate à
fraude, canais de atendimento, prevenção
a acidentes de trânsito, sustentabilidade
para o Seguro DPVAT e um amplo debate
e intercâmbio de ideias.
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3.3.2 . Sinistros
Administrativos

indenizações pagas pela via administrativa
caiu cerca de 13%. A queda dos sinistros
avisados foi de 7%, o que reforça a
importância do aprimoramento dos
controles e mecanismos de prevenção à
fraude do Seguro DPVAT. Entre 2011 e 2015,
foram pagas praticamente 2,3 milhões de
indenizações em volume que supera os 10
bilhões de reais.

Tabela 13
O pagamento das indenizações
por
via administrativa é incentivado pela
Seguradora Líder-DPVAT pela facilidade
e rapidez no recebimento dos benefícios
do Seguro DPVAT. Em 2015, o volume de
Sinistros

Indenizações

Ano
2011
2012
2013
2014
2015

Avisados
328.319
486.251
638.932
896.682
832.946

Pagos
263.693
388.242
472.977
623.831
541.507

Valor*
1.368
1.670
1.998
2.686
2.316

TOTAL

3.183.130

2.290.250

10.038

* em R$ milhões
Evolução das Indenizações pagas por via Administrativa 2011 - 2015

O aprimoramento constante do processo
de pagamento de sinistros administrativos
do Seguro DPVAT envolve o
desenvolvimento de sistemas, otimização
de processos e criação de ferramentas
que tornem a análise e pagamento de
indenizações mais eficiente e eficaz. Em
2015 algumas destas melhorias envolveram:

no pagamento das indenizações, o sinistro
só pode ser avisado pela própria vítima de
acidente ou por um procurador nomeado,
cuja procuração deve ser entregue em
conjunto com os demais documentos do
aviso de sinistro.

Projeto
Ressarcimento
A legislação e regulação que regem
as operações da Seguradora LíderDPVAT dão o direito de ressarcimento
das indenizações pagas às vítimas de
acidentes de trânsito cujos veículos
estejam irregulares com o pagamento
do Seguro DPVAT. Com o objetivo de
garantir a eficiência das operações
do Seguro, a área de Sinistros da
Seguradora Líder-DPVAT, em conjunto
com a Diretoria Jurídica, implementou
em 2015 o Projeto Ressarcimento.
O projeto realizou contato com 40.400
proprietários de veículos causadores de
acidentes de trânsito que estavam em
situação irregular com o Seguro DPVAT
no momento da ocorrência. Destes
proprietários, 21.740 entraram em
contato com os Canais de Atendimento,
tendo sido realizados até dezembro
550 acordos, que resultaram no
ressarcimento de R$556,4 mil.

• Atestado de propriedade:
A área jurídica foi ainda responsável
especialmente no caso de acidentes de
por oito ações com êxito e sete acordos
Tabela 15
• Captura de CPF: o cadastro do sinistro veículos com motocicletas, que respondem
extrajudiciais, que somam R$147,7 mil.
por cerca de 75% das indenizações, é
Estes recursos constituirão as provisões
passou a contar com uma ferramenta
grande a ocorrência de casos em que o
técnicas e reforçarão a solidez da
de captura de CPF implementada em
veículo informado não corresponde ao
Seguradora Líder-DPVAT no pagamento
parceria com a Serasa. Este campo no
motorista apontado no acidente. Para
das indenizações.
sistema garante a validade dos CPFs dos
os casos em que houver empréstimos de
beneficiáriosQuantidade
junto à Receita de
Federal,
Ações Liquidadas
Números
motocicletas envolvidas em
acidentes de Mutirões
agilizando o cadastro e pagamento das
de trânsito, será exigido documento
407
indenizações e mitigando o risco de fraude do proprietário
546
204.908
do veículo atestando
contra o Seguro DPVAT.
o empréstimo para que seja liberado o
202
194.170
pagamento da indenização.
144.308
• Obrigatoriedade
de Procuração
:
144.026
93
137.859
45
para aumentar a eficiência e transparência
2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013
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2014

2015

Tabela 13

2

Tabel

Tabela 12
Sinistros

Indenizações (Total)

ntidade
6.356
7.915
3.845
3.365
2.349

23.830

Ano
Avisados
2011
328.319
2012
486.251
2013
638.932
2014(Total)
896.682
Indenizações
2015
832.946

Valores*
2.647
2.845
3.222
3.897
3.381

Indenizações

Pagos
263.693
388.242
472.977
623.831
541.507

Valor*
1.368
1.670
1.998
2.686
2.316

Ano
2.290.250
10.038
TOTAL
3.183.130
Ano Quantidade
Valores*
* em R$2.647
milhões
2011
2011
366.356
2012
Evolução
das
Indenizações
pagas
por
via
Administrativa
2011
2015
2012
507.915
2.845
2013
2013
633.845
3.222
Em 2015, a Seguradora
Líder-DPVAT
em comarcas do interior do Brasil e
2014
763.365
3.897
promoveram acordos e encerramento 2014
atuou de maneira
bastante proativa
2015
2015
652.349
3.381
de ações com custos mais baixos para
no encerramento de ações judiciais. A
A redução da judicialização do Seguro
a
Seguradora
Líder-DPVAT,
além
de
DPVAT é um dos objetivos identificados
no principal ferramenta
15.992 para o encerramento
TOTAL
2.923.830
melhorar a reputação da Organização TOTAL
Mapa Estratégico da Seguradora Líderde mais de 200 mil ações judiciais no
junto ao Judiciário e promover o acesso*ao
em R$ mi
* em R$ milhões último ano foi a realização de Mutirões de
DPVAT. O aumento da conscientização
Seguro
DPVAT
pela
via
administrativa.
da sociedade em relação à facilidade
Tabela 15 Os 546 mutirões realizados
Conciliação.
Evolução da
de acesso pela via administrativa, o
em 2015 ocorreram especialmente
aprimoramento do processo de perícias
em casos de invalidez permanente e o
trabalho de engajamento e uniformização
das defesas junto aos escritórios de
Quantidade de Ações Liquidadas
Números de Mutirões
advocacia que atuam com a Seguradora
407
546
Líder-DPVAT são algumas das iniciativas
204.908
relativas a este objetivo que apresentam
202
194.170
144.308 144.026
resultados positivos e crescentes.
93
15.992

3.3.3. Sinistros Judiciais

4

137.859

A queda das indenizações pagas por via
2011
2012
2013
2014
2015
judicial em 2015 segue a tendência
da via14
Tabela
administrativa, com queda de 20,6% em
relação às indenizações pagas em 2014.
Nos últimos cinco anos, praticamente
Em função do grande número de
R$6 bilhões foram pagos em indenizações
escritórios de advocacia que trabalham
recebidas por via judicial.
na defesa dos processos judiciais da
Seguradora Líder-DPVAT, a Diretoria
Jurídica lançou, em 2014, e ampliou em
Indenizações Judiciais
2015, os Direcionadores Jurídicos para
Ano Quantidade
Valor*
balizar as defesas dos escritórios em todo
o território nacional. Considerando as
2011
102.663
1.279
6
práticas de cada Unidade da Federação, a
2012
119.673
1.175
ideia do projeto é que todos os escritórios
2013
160.868
1.223
“falem a mesma língua, mas cada um com
Ações Ganhas
2014
139.534
1.211
Indenização Média (em milhares R$)
no Mérito2015
x Encerramento
110.842
1.065

633.580

TOTAL
13%

2012

*10%
em R$16%
milhões
2013

2014

25%

2015

2011

2011

2012

2013

2015
Tabela
15

2014

o seu sotaque”. Os impactos do projeto
reforçam a tendência de aumento do êxito
da Seguradora-Líder DPVAT em ações
judiciais, bem como a redução do valor
médio das indenizações pagas por esta via.

Quantidade

Os gráficos a seguir apontam o aumento
da taxa de êxito sobre o total de ações
encerradas de 10% para 25% entre 2011
e 2015, bem como a redução de cerca
de 45% do valor médio das indenizações144.308
pagas por via judicial no mesmo período.

2011

5.954

10,179

45

7,115

2012

6,022

2013

5,254

2014

2012

4,777

2015
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Tabela 15

Tabela 14

Quantidade de Ações Liqu

Indenizações Judiciais
Ano
2011
2012
2013
2014
2015

Quantidade
102.663
119.673
160.868
139.534
110.842

Valor*
1.279
1.175
1.223
1.211
1.065

TOTAL

633.580

5.954

144.308 144.026

2011

2012

2013

* em R$ milhões

Tabela 16
Ações Ganhas
Êxito no Mérito x Encerramento

13%

10%

2011

2012

10%

16%

2013

2014

25%

2015

Também se observaram impactos positivos
sobre a judicialização do Seguro DPVAT
decorrente do aprimoramento do
processo de pagamento de sinistros por
via administrativa. A realização de perícias
médicas em casos de invalidez permanente,
por exemplo, dá suporte à Diretoria Jurídica
em casos de ação de complementação - em
que o beneficiário aciona a Seguradora LíderTabela
17discordar do valor da indenização
DPVAT por
paga pela via administrativa.
A Seguradora Líder-DPVAT realizou ainda
o esforço para o encerramento de ações
Ano
2013
2014
2015
TOTAL

Fraudes
Identificadas

Indenização Média (em milhares R$)

10,179

2011

7,115

2012

6,022

2013

5,254

2014

4,777

2015

judiciais mais antigas, sobre as quais incidem
juros e correções monetárias, que impactam
o valor final das ações. Em 2015, foram
encerrados 6.622 processos anteriores a
2008, ou seja, antes mesmo da criação dos
Consórcios do Seguro DPVAT. Realizaram-se
também acordos para o encerramento de
ações com perda provável, no total de 93
mil ações, que resultaram em um volume de
pagamentos de R$342,3 milhões. Em relação
ao valor estimado das ações, de R$1.150,00
milhões, os acordos resultaram em um
desembolso 77% menor.

Perdas
Máximas*

Selo de Qualidade da Segunda
Vice-Presidência do TJ-DF
5.449
7.076
7.124

26,2
56,5
82,8

19.649

165,5

Em 2015, a Diretoria Jurídica da Seguradora Líder-DPVAT recebeu o Selo de
Qualidade da Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
A premiação reconhece a proatividade e o esforço da Organização na consolidação
dos entendimentos jurídicos relativos à operação do Seguro DPVAT, além da
disponibilidade para realização de conciliações para o rápido encerramento das ações
com baixa probabilidade de êxito.

* em R$ milhões
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1
137.859
2014

2012
2013
2014
2015

119.673
160.868
139.534
110.842

1.175
1.223
1.211
1.065

TOTAL

633.580

5.954

144.308 144.026

2011

2012

2013

* em R$ milhões

Tabela 16

3.3.4 Combate
à Fraude

Ações Ganhas
Êxito no Mérito x Encerramento

A Seguradora Líder-DPVAT está
10%
comprometida com o monitoramento
e mitigação de riscos de fraude sobre
o Seguro DPVAT. A Organização conta
com uma Superintendência de Combate
2011
à Fraude, que atua em conjunto com a
Diretoria Jurídica e áreas como Sinistro,
Tecnologia da Informação, entre outras,
para aprimorar sistemas e controles que
permitam identificar e denunciar fraudes
contra o Seguro DPVAT.

Desde 2013, quando se iniciou a
mensuração das fraudes comprovadas,
foram identificadas praticamente 20 mil
pedidos de indenização fraudulentos,
cujo não pagamento das indenizações
evitou perdas máximas de R$165,5
milhões. Este trabalho está plenamente
alinhado aos objetivos estratégicos da
Seguradora Líder-DPVATTabela
de pagamento
17
das indenizações com eficiência e eficácia,
evitando que os recursos das indenizações
do Seguro DPVAT sejam pagos de forma
indevida.

Ano
2013
2014
2015
TOTAL

Indenização Média (em milhares R$)

Em 2015, foi lançado um canal específico
para a denúncia de fraudes, no site
da Seguradora Líder-DPVAT. O canal
10,179
25% para
disponibiliza um espaço anônimo
16%
7,115
6,022
5,254
13%denúncias
10% relativas ao pagamento de
4,777
indenizações ou pagamento do prêmio
anual do Seguro DPVAT, incluindo um
campo para fornecimento de arquivos e
2012provas2013
2014
2015
2012
2013
2014
2015
que apoiem
as investigações.
Além 2011
do SAC, disponível 24h por dia, qualquer
um pode acessar o canal de denúncias no
site www.seguradoralider.com.br .
Esta iniciativa, em conjunto com
as campanhas de conscientização,
atuação dos canais de atendimento,
mutirões de encerramento de ações
judiciais, estabelecimento de parcerias
público-privadas, entre tantas outras
ações desenvolvidas pela Seguradora
Líder-DPVAT, visam a demonstrar o seu
empenho e dedicação ao cumprimento da
função social do Seguro DPVAT, o seguro
do trânsito brasileiro.

Fraudes
Identificadas

Perdas
Máximas*

5.449
7.076
7.124

26,2
56,5
82,8

19.649

165,5

* em R$ milhões
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4.

4. DIRETRIZES GRI-G4
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

SEÇÃO

Mensagem do Presidente
2.2 Planejamento Estratégico
1. O Seguro DPVAT
2. A Seguradora Líder-DPVAT

ASPECTOS MATERIAIS IDENTIFICADOS E LIMITES

O levantamento de aspectos materiais foi realizado a partir de entrevistas com executivos e análise de
documentos e relatórios dos canais de atendimento do Seguro DPVAT

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS

2.3 A Rede de Relações do Seguro DPVAT

PERFIL DO RELATÓRIO

O relatório da Seguradora Líder-DPVAT abrange as iniciativas e dados do ano calendário 2015

GOVERNANÇA

2.1 A Governança Corporativa nos Consórcios do Seguro DPVAT

ÉTICA E INTEGRIDADE

2.2 Planejamento Estratégico
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Administradora do Seguro DPVAT
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Administradora do Seguro DPVAT

