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Sobre o Relatório
de Sustentabilidade

A

Seguradora Líder busca a excelência de gestão dos recursos
do Seguro DPVAT. Por isso, está comprometida com a
governança; as ações de compliance; a transparência; e a
eficiência administrativa.
O Relatório de Sustentabilidade 2016-2017 da Seguradora Líder é
mais uma importante iniciativa de prestação de contas à sociedade
e resume as transformações em curso na Seguradora, traduzindo o
que vem sendo feito, ao longo dos dois últimos anos, para a gestão
deste importante instrumento de proteção social.
Em 70 páginas, este relatório traz detalhes de como a eficiência
e o controle de custos são prioridades da Seguradora Líder. O
documento é inspirado nas Diretrizes GRI-G4 da Global Reporting
Initiative, padrão internacional para a apresentação de questões
ambientais, sociais e de governança corporativa.
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Mensagem
do Presidente

J O S É I S M A R A LV ES TÔ R R ES

À

frente da Diretoria executiva da Seguradora Líder desde o fim
de 2016, sinto-me honrado pela oportunidade de contribuir
para o aperfeiçoamento do modelo de gestão de um seguro
tão singular como o DPVAT, cuja dimensão social não encontra
paralelo em lugar algum do mundo.
Num país em que o trânsito mata mais de 40 mil pessoas por ano,
afetando de maneira trágica e permanente a vida de milhares de
pessoas, um instrumento de proteção e amparo como o Seguro DPVAT
muitas vezes é o único recurso de que as famílias dispõem para vencer
momentos de grande adversidade e recomeçar. Embora seja privado,
trata-se de um seguro inclusivo, universal, de custo reduzido, pago
uma única vez ao ano pelos proprietários de veículos, que beneficia
particularmente a população de baixa renda, tradicionalmente mais
vulnerável a situações de risco. Tais características ganham ainda
mais relevância se considerarmos que sete em cada dez automóveis
trafegam pelas ruas e estradas brasileiras sem qualquer tipo de seguro.
Essa é a realidade que nos move e nos encoraja a seguir defendendo,
com muita ênfase, em quaisquer fóruns, a manutenção do atual
modelo de gestão centralizada do Seguro DPVAT, ao tempo em que
estamos promovendo mudanças radicais na operação, para o seu
aperfeiçoamento, cujo objetivo é um só: assegurar o acesso facilitado
e o atendimento digno aos mais de 200 milhões de brasileiros que
têm direito ao benefício.
É com essa lente que convido a todos a conhecer as transformações
em curso na Seguradora. No último ano, mesmo com a queda
expressiva de arrecadação, decorrente da segunda redução sucessiva
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do valor do bilhete do DPVAT, as despesas administrativas recuaram
8%, em razão dos ganhos de eficiência obtidos. No mesmo período,
mesmo com menos recursos, fizemos investimentos maciços em
novas tecnologias e sistemas e na internalização de processos
considerados estratégicos que, desde o início das operações da Líder
estavam sob a responsabilidade de terceiros e, agora, estão sob o
comando de equipes próprias com resultados visíveis. Simplificamos
e modernizamos processos; o pagamento de indenizações ganhou
agilidade e teve prazo reduzido; passamos a interagir mais com as
consorciadas e, como resultado imediato, tivemos uma melhoria
significativa no atendimento aos beneficiários.
Em outra frente, intensificamos o combate às verdadeiras quadrilhas
que há anos vêm lesando vítimas de acidentes de trânsito por meio
de esquemas fraudulentos para obtenção de indenizações indevidas.
Declaramos tolerância zero a fraudes. Na prática, isso se desdobrou
em iniciativas para reforço da equipe de investigadores da Seguradora
e no uso intensivo de tecnologias avançadas de análise de dados e
inteligência artificial, que nos permitiram barrar 17.550 tentativas de
fraude em 2017. Esse montante corresponde a quase metade (44,8%)
de todas as fraudes evitadas entre 2008 e 2016.
Temos a certeza de que a história da Seguradora Líder não começou
ontem. Mas, hoje, temos a oportunidade de escrever nosso futuro,
tendo sempre em mente que mais de 200 milhões de brasileiros
contam com este relevante benefício social todos os anos.
Somos parte de uma nova história. Somos parte de uma nova Líder.
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A Seguradora

A

79
Seguradoras
Consorciadas
Até Dezembro
de 2017

57
Seguradoras
Acionistas
Até Dezembro
de 2017

Seguradora Líder foi constituída em outubro de 2007, atendendo a
uma Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP)
– Resolução CNSP 154 – que determinou um novo modelo de
administração dos recursos do Seguro DPVAT: a criação de um consórcio,
administrado por uma seguradora líder.
Dessa forma, a partir de 1º de janeiro de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT
se tornou a gestora do Seguro DPVAT, sendo a Companhia responsável
pela arrecadação dos prêmios e pelo pagamento das indenizações.
À Seguradora Líder-DPVAT também cabe dar ampla publicidade aos
benefícios do produto e garantir o fácil acesso da população
às indenizações.
Todos os principais processos da gestão do Seguro DPVAT – de provisões
técnicas, de estabelecimento de ativos garantidores, de regulação dos
sinistros, de prevenção e combate às fraudes e de controle das despesas
administrativas – estão sob responsabilidade da Seguradora Líder.
A Seguradora Líder-DPVAT é uma empresa nacional, líder de um consórcio
com 79 seguradoras até dezembro de 2017. O modelo de consórcio dá
segurança à gestão do Seguro DPVAT e atende a elevados padrões de
governança corporativa. As Seguradoras Consorciadas são garantidoras
das indenizações e compartilham suas modernas práticas de gestão.
A representação das Seguradoras Consorciadas, nas esferas
administrativas e judiciais e em temas ligados ao Seguro DPVAT, é
feita pela Seguradora Líder-DPVAT, assim como todo o atendimento
a demandas de fiscalização da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP) com relação às atividades do Consórcio.
A adesão de uma seguradora ao Consórcio é facultada a todas as
seguradoras especializadas no segmento de seguros de dano e/ou
pessoas autorizadas pela Susep a operar no país.
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Seguradoras
Consorciadas:

posição em Dezembro de 2017
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
ASSURANT SEGURADORA S.A.
ATLÂNTICA CIA DE SEGUROS
AUSTRAL SEGURADORA S/A
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A
AXA SEGUROS S/A
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
BANESTES SEGUROS S/A
BMG SEGUROS S/A
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
BRASILVEÍCULOS 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 SEGUROS BRASIL S/A
CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
CIA EXCELSIOR DE SEGUROS
COMPREV SEGURADORA S/A
COMPREV VIDA 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 SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
ITAUSEG SEGURADORA
J. MALUCELLI SEGURADORA S/A
MAPFRE PREVIDÊNCIA S/A
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
MAPFRE VIDA S/A
MBM SEGURADORA S/A
MG SEGUROS, VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
OMINT SEGUROS 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
PREVIMIL VIDA E PREVIDÊNCIA 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 DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
SINAF PREVIDENCIAL CIA. DE SEGUROS
SOMPO SEGUROS S/A
STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A.
SUHAI SEGURADORA S/A
SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
TRAVELERS SEGUROS BRASIL S/A
UNIÃO SEGURADORA S/A - VIDA E PREVIDÊNCIA
USEBENS SEGUROS S/A
VANGUARDA CIA DE SEGUROS GERAIS
XL SEGUROS BRASIL S/A
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS
ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA
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Planejamento
Estratégico

E

m 2017, os gestores, acionistas e conselheiros da Seguradora
Líder-DPVAT revisaram o Planejamento Estratégico da Companhia,
definindo um Plano Plurianual para o período entre 2018 a 2022.

O objetivo da revisão foi definir uma atuação com vistas à garantia
de sustentabilidade do atual modelo de negócios do Seguro DPVAT,
considerando três pilares essenciais:

Para os segurados e beneficiários:

garantir o acesso simples, rápido e humanizado
ao pagamento, às indenizações e aos serviços do DPVAT;

Para a Sociedade:

fortalecer o reconhecimento da sociedade brasileira do
caráter social do Seguro DPVAT e da competência e
legitimidade do Consórcio;

Para as consorciadas e acionistas:
buscar a excelência operacional e geração de valor.

Cada um desses pilares se desdobra em direcionadores que serão
priorizados para garantir o cumprimento das premissas, conforme indicado
no mapa do Planejamento Estratégico.
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Assegurar a SUSTENTABILIDADE
do Modelo de Negócio Líder-DPVAT

COMPROMISSO

FOCO NA

EFICIÊNCIA

Garantir aos segurados e beneficiários
o acesso simples, rápido e
humanizado ao pagamento e às
indenizações e serviços do DPVAT

Fortalecer o reconhecimento da
SOCIEDADE Brasileira do caráter social
do seguro DPVAT, da competência
e legitimidade do Consórcio

Buscar a EXCELÊNCIA
OPERACIONAL e a geração
de valor para as CONSORCIADAS

- Facilidade de acesso e
relacionamento simplificado
- Presença em todo território nacional
- Atendimento humanizado
- Apoio às vítimas de acidente
de trânsito

- Legitimidade, transparência
e competência na alocação
dos recursos
- Proatividade na redução de acidentes
- Responsabilidade socioambiental
- Legitimidade perante o Estado
- Comunicação eficiente

- Estabilidade interna e externa
do Sistema DPVAT
- Sustentabilidade econômica
do modelo
- Impacto positivo na imagem
das consorciadas
- Excelência na gestão e controle

Ampliar o conhecimento e
simplificar o acesso dos Segurados
e Beneficiários ao DPVAT
Desenvolver serviços e defender
medidas que aumentem a geração
de valor aos Segurados
e Beneficiários

Assegurar que todos os
empregados e colaboradores
do Sistema DPVAT busquem a
qualidade, inovação e motivação

Fortalecer e repensar a marca,
assegurando transparência e
excelência na gestão dos recursos

Simplificar processos, incorporando
novas tecnologias e combater
fraudes e inadimplência

Atuar proativamente para
conscientização no trânsito
e redução de acidentes

Aprimorar a gestão sobre
prestadores de serviços, assegurando
qualidade e custos adequados

Avaliar o desenvolvimento de
novos produtos com foco
nos seguros sociais

Garantir o valor justo
às Consorciadas pelos
serviços prestados

Buscar continuamente
o aperfeiçoamento do
Modelo DPVAT

Fortalecer controles internos,
compliance, gestão de
riscos e auditoria

Fortalecer a Governança,
o equilíbrio e alinhamento
entre as Consorciadas

RESULTADOS

SOCIAL

PROCESSOS

PROCESSOS

RESULTADOS

SEGURADO
E BENEFICIÁRIO
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Missão,
Visão, Valores
Missão:

Administrar com eficiência e transparência o seguro obrigatório
de acidentes de trânsito, propiciando à população o conhecimento
pleno e o acesso facilitado aos seus benefícios.

Visão:

Ser reconhecida pela excelência e transparência na administração
do seguro de acidentes de trânsito.

Valores:
ÉTICA - Fazer a coisa certa, com retidão.
TRANSPARÊNCIA - Dar divulgação e justificativa para as decisões tomadas.
SIMPLICIDADE - Descomplicar e ser acessível, empático e humano.
SUSTENTABILIDADE - Perpetuar a empresa em todas as dimensões.
COMPROMETIMENTO - Agir como dono.
MERITOCRACIA - Valorizar e reconhecer a performance e os resultados gerados.
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A SEGURADORA LÍDER-DPVAT

Destaques
2016 - 2017

O

biênio 2016-2017 foi de intensa transformação para a
Seguradora Líder-DPVAT. A Companhia manteve seu foco no
combate à fraude, adotando práticas ainda mais incisivas para
atingimento do objetivo de evitar, ao máximo, a ocorrência dessas
fraudes. Também reforçou suas práticas de governança corporativa.
A empresa conta com executivos e empregados recrutados no
mercado e capacitados a prosseguir no desafio de transformar a
Seguradora Líder em um exemplo de eficiência e transparência no
mercado segurador brasileiro.
O processo de regulação de sinistros – desde o recebimento do pedido
de indenização até o pagamento – passou por ampla reestruturação.
A simplificação de processos para garantir o acesso ao benefício; a
transparência; e a eficiência administrativa tornaram-se o tripé da
gestão do Seguro.
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Destaques 2016
Arrecadação bruta de R$ 8,7 bilhões em
prêmios, com processamento de 61,9 milhões
de bilhetes do Seguro DPVAT;

O exercício 2016 registrou a efetiva proteção

a 434.246 famílias brasileiras, beneficiárias do
Seguro DPVAT, no valor total de R$ 1,7 bilhões
nas três modalidades de cobertura previstas:
Morte, Invalidez Permanente e reembolso de
Despesas Médicas e Suplementares (DAMS);

Repasse

de R$ 3,9 bilhões ao Sistema
Único de Saúde (SUS) e de R$ 434,7 milhões
ao Denatran;
Crescimento na identificação de tentativas
de fraudes ao Seguro DPVAT: foram mapeadas
9.493 tentativas de fraude que, se pagas,
gerariam perdas na ordem de R$ 120,2 milhões em
pagamentos indevidos, volume 45% superior
na comparação ante 2015;

Criação de um serviço telefônico
exclusivo para recebimento de denúncias
de fraudes através do número 0800 022

1205, em que não há a necessidade de
identificação do denunciante;

Aperfeiçoamento

do site institucional, com a
unificação de sítios institucionais e de produtos numa
única plataforma com o objetivo de ampliar a
transparência e garantir um acesso mais fácil a
informações sobre a Seguradora Líder-DPVAT;

Unificação dos Consórcios do DPVAT: um
composto pelas categorias 1, 2, 9 e 10; e outro pelas
categorias 3 e 4 em um único grupo. Inclusão da
Categoria 8 (ciclomotores);
Centralização e distribuição

randômica dos
pedidos de indenização para a regulação, considerando
todos os canais de recepção.
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Destaques 2017
Arrecadação bruta de R$ 5,9 bilhões, com
processamento de 63,3 milhões de bilhetes do
Seguro DPVAT. O montante arrecado foi impactado
pela redução de 37% no prêmio do Seguro
DPVAT, determinada pelo Conselho Nacional de
Seguros Privados (CNSP);

Pagamento de R$ 1,7 bilhão em indenizações a
383.993 vítimas de acidentes de trânsito, nas
três modalidades de cobertura previstas em

Lei: Morte, Invalidez Permanente e reembolso de
Despesas Médicas e Suplementares (DAMS);

Repasse de R$ 2,6 bilhões ao SUS e de
R$ 296,5 milhões ao Denatran, conforme
determinação legal;

Redução de 8%
Administrativas;

no volume de

Despesas

Mais rigor na Malha Fina de combate às
fraudes: foram barradas 17.550 tentativas
de fraudar o benefício que, se pagas, gerariam
perdas na ordem de R$ 222,9 milhões em

pagamentos indevidos;

Reporte de 6.290 notícias-crime às autoridades
competentes sobre fraudes cometidas contra
o Seguro DPVAT entre 2016 e 2017;

Fortalecimento e reestruturação de área de
Controles Internos e Compliance, com aderência
a modelos internacionais de controles, como o
Committee Of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO);
Lançamento do Portal da Integridade (https://
www.seguradoralider.com.br/PortaldaIntegridade),
página com objetivo de ampliar o diálogo
com toda a sociedade e reforçar o alto
grau de respeito às regras de Compliance
da Companhia, com conteúdo sobre a gestão, em
linguagem acessível;

Criação da área de Recursos Humanos
Estratégica. A área tem a missão de desenvolver o
mapa de competências que o colaborador Líder

precisa ter para o atual momento da Companhia;

Criação de Grupos de Trabalho em diversas áreaschave da Companhia para agilizar o processo
de pagamento das indenizações. O volume

de pendências a análise de sinistros caiu
mais de 10% como resultado das ações dos
Grupos de Trabalho;

Criação de uma comissão de alto nível

para estudo do modelo de gestão do Seguro
DPVAT, debatendo oportunidades de melhoria
do modelo atual. O objetivo é construir um

projeto consistente, independente e
inovador para o seguro, sempre na busca por
mais transparência, eficiência das operações
e agilidade no atendimento à população.

O Seguro
DPVAT

O que é
Principais características
Arrecadação
Distribuição dos recursos
Pagamento de Indenizações
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O Seguro DPVAT

O

Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres, o Seguro DPVAT, foi criado em 1974 e tem
elevado impacto social. Indeniza vítimas de acidentes de
trânsito ocorridos em território nacional, seja motorista, passageiro
ou pedestre, brasileiros e estrangeiros. Os eventos indenizáveis e
seus valores são definidos pela Lei nº 6.194, de 1974, alterada pela Lei
11.482/2007, e são de três naturezas: Morte, Invalidez Permanente e
Reembolso de Despesas Médicas e Suplementares (DAMS).
O Seguro DPVAT possui características únicas no mercado segurador.
O prêmio é pago pelos proprietários de veículos automotores, com
os valores variando de acordo com cada uma das sete categorias de
veículos (ver lista ao lado). As indenizações, no entanto, podem ser
solicitadas por todas as pessoas vítimas de acidentes de trânsito,
sejam proprietários ou não de veículos, sem obrigatoriedade de
verificação de responsabilidade pelo acidente.
Isso significa que todos os mais de 200 milhões de brasileiros são
potenciais beneficiários do Seguro DPVAT, o que o torna o seguro
privado com maior cobertura do país. Essas características fazem
do DPVAT um seguro inclusivo e uma proteção essencial, em
particular para cidadãos dos estratos de menor renda, grupo que
tem baixo acesso a produtos como planos de saúde e mesmo
seguros automotivos.
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O SEGURO DPVAT

Principais
características
do Seguro DPVAT:

As indenizações são pagas
independentemente de
comprovação de quitação
do seguro ou apuração de
responsabilidade pelo acidente.
No caso de inadimplência, o
proprietário do veículo perde o
direito à indenização;

Beneficia motoristas,
passageiros ou pedestres,
incluindo estrangeiros;

Os beneficiários têm até três
anos para dar entrada no pedido
de indenização do Seguro DPVAT.
O prazo para solicitação de
indenização por morte começa
a contar a partir da data do óbito.
No caso de invalidez permanente,
a partir da confirmação da
invalidez; e, de DAMS, da
data do acidente;

Garante cobertura
para vitímas de acidentes
de trânsito ocorridos em
todo o território nacional;
Indeniza individualmente
todas as vítimas do acidente
de maneira simples, GRATUITA
e sem necessidade de
intermediários;

A cobertura vigora de
1º de janeiro a 31 de dezembro
de cada ano.

Categorias de Veículos:
Automóveis e caminhonetas particulares/oficial, missão
1
diplomática, corpo consular e órgão internacional;
Categorias de Veículos
Táxis, carros de aluguel e aprendizagem;
2

3

Ônibus, micro-ônibus e lotação com cobrança de frete
(urbanos, interurbanos, rurais e interestaduais);

4

Micro-ônibus com cobrança de frete mas com lotação não superior
a 10 passageiros e Ônibus, micro-ônibus e lotações sem cobrança
de frete (Urbanos, Interurbanos, Rurais e Interestaduais);

8

Ciclomotores;

9

Motocicletas, motonetas e similares;

10

Caminhões, caminhonetas tipo “pick-up” de até 1.500 Kg de carga, máquinas de
terraplanagem e equipamentos móveis em geral (quando licenciados) e outros veículos.

21

22

Relatório de Sustentabilidade
Seguradora Líder - DPVAT

Arrecadação

O

s valores do prêmio do Seguro DPVAT são revistos anualmente
pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), com
base em estudos estatísticos e atuariais produzidos pela
Superintendência de Seguros Privados (Susep). Cada categoria de
veículo paga um valor específico. Entre os pontos considerados no
cálculo do prêmio pode-se mencionar a estimativa de ocorrências
por categoria, a solidariedade entre os segurados, as despesas
administrativas do Consórcio, formação de reservas técnicas, a
margem do resultado das seguradoras integrantes do Consórcio, a
taxa de corretagem e repasses legais dos valores arrecadados.
O valor arrecadado pelo Seguro DPVAT, além de amparar todas as
vítimas de acidentes de trânsito, também representa uma importante
fonte de receita para a União. 45% do valor é destinado ao SUS
(Sistema Único de Saúde), para custeio da assistência médicohospitalar às vítimas de trânsito; e 5% são direcionados para o
Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), órgão responsável
por campanhas de prevenção de acidentes de trânsito.
Os outros 50% arrecadados são administrados pela Seguradora Líder
e utilizados para custeio dos pagamentos de indenizações, bem como
das despesas administrativas e operacionais do Consórcio.
A arrecadação total em 2016 foi de R$ 8,7 bilhões com 61,9 milhões
de bilhetes processados. Em 2017, a receita foi de R$ 5,9 bilhões com
o processamento de 63,3 milhões de bilhetes. O valor arrecadado em
2017 é 32% inferior ante o aferido em 2016. A razão para essa queda
está na redução de 37% no valor do prêmio do Seguro DPVAT para o
exercício de 2017.
A queda no preço do DPVAT, determinada pelo CNSP, também
provocou expressiva redução dos recursos repassados pelo
Sistema DPVAT ao SUS e ao Denatran. Para o SUS foram
destinados R$ 3,9 bilhões, em 2016, e R$ 2,6 bilhões em 2017.
Para o Denatran, os repasses somaram R$ 434,7 milhões e
R$ 296,5 milhões em 2016 e 2017, respectivamente.
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Pagamento de
Indenizações

N

o ano de 2016, a Seguradora Líder pagou 434.246
indenizações do Seguro DPVAT, no total de R$ 1,710 bilhão.
No ano de 2017, foram 383.993 pagamentos, totalizando
R$ 1,707 bilhão destinados a indenizações às vítimas de acidentes,
nas três coberturas, em todo o Brasil.
Os valores dos limites máximos indenizáveis são regidos pela
Lei n° 11.482/2007, que alterou a Lei nº 6.194/1974, e não são
atualizados há mais de 11 anos.
Nos casos de morte, o valor de R$ 13.500,00 é pago aos herdeiros da
vítima. Em casos de invalidez permanente, o valor é de até R$ 13.500,00,
variando de acordo com a lesão, com base em tabela prevista na
lei. As despesas médicas e suplementares são reembolsadas em até
R$ 2.700, considerando os valores gastos e comprovados pela vítima em
seu tratamento.
Há proposta da Seguradora Líder de elevação desses valores para até
R$25.000,00, que depende, para sua efetivação, de apreciação do
CNSP e do Congresso Nacional.
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Indenizações Pagas - 2017 x 2016:
JAN A DEZ
2017

%

JAN A DEZ
2016

%

JAN A DEZ 2017
X
JAN A DEZ 2016

Morte

41.151

11%

33.547

7%

23%

Invalidez
Permanente

284.191 74% 346.060 80%

-18%

Despesas
Médicas
(DAMS)

58.651

TOTAL

383.993 100% 434.246 100%

NATUREZA
DA INDENIZAÇÃO

15%

54.639

13%

7%
-12%
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Indenizações Pagas por Tipo de Veículo - 2017 x 2016:
TIPO DE VEÍCULO

2017

2016

Automóveis

71.760

83.542

Ônibus /
Micro-Ônibus
e Vans

6.973

7.712

Ciclomotor

6.433

347

Motocicletas

285.662

330.130

Caminhões
e Pick-Ups

13.165

12.515

TOTAL

383.993

434.246
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Eficiência

Combate às fraudes
Governança Corporativa
Programa de Integridade
Tecnologia da Informação
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Combate às fraudes

U

ma das principais atribuições da Seguradora Líder é garantir que o
Seguro DPVAT atenda a quem de fato tem direito ao benefício. Para isso,
a Companhia enfrenta o desafio de combater as fraudes e criar cada vez
mais instrumentos que garantam a proteção do Seguro. Assim, o investimento
em tecnologia sofisticada tem sido o grande aliado da Seguradora Líder no
aprimoramento dos seus controles.

Com foco na identificação de possíveis tentativas de fraudes, todos os pedidos
de indenização do Seguro DPVAT recebem monitoramento contínuo, sendo
avaliados por softwares de inteligência artificial, com ferramentas de filtros
sistêmicos de ocorrências suspeitas, além de controle de risco. Os casos
considerados merecedores de apuração mais detalhada são enviados a uma
equipe que investiga in loco a existência de irregularidades. Ao identificar o
problema, a Seguradora encaminha uma notícia crime aos órgãos competentes.
As tentativas de fraudes identificadas são acompanhadas em tempo real
pela Superintendência de Prevenção e Combate a Fraudes. As mudanças nos
processos internos; a internalização da equipe de detecção e a aplicação de
treinamentos de capacitação em análise documental e implantação de modelos
estatísticos dobraram a detecção de fraude com recursos internos. Houve
também a renovação da liderança da área e a contratação de consultoria
especializada em investigação de campo, ações estratégicas visando o aumento
da eficiência no processo de prevenção, detecção e combate às fraudes.
Em 2017, foram detectados 17.550 pedidos irregulares. Ao todo, foram evitadas
perdas de R$ 222,9 milhões em indenizações indevidas por fraudes comprovadas.
Além disso, durante os anos de 2016 e 2017, a Seguradora reportou às
autoridades competentes 6.290 notícias crime de fraudes cometidas contra o
Seguro DPVAT em diversos estados do Brasil.
Em 2016, o incremento das ações de combate às fraudes já gerava resultados
positivos. Foram 9.493 tentativas de fraude comprovadas que, se pagas,
representariam perdas de R$ 120,2 milhões.
Outro caminho importante para o combate às fraudes é sempre manter a
população bem atendida e informada sobre seus direitos. A Seguradora Líder
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investe na transparência, simplificação do processo de envio de documentação e
divulgação de suas ações para que as vítimas saibam como solicitar a indenização.
Afinal, o acesso ao Seguro DPVAT é gratuito e dispensa intermediários.
Os beneficiários podem denunciar casos suspeitos de fraudes, com a
preservação da sua identidade, através do telefone 0800 022 12 05 ou do
http://www.seguradoralider.com.br/Contato/Denuncia-de-Fraudes.

Indenizações não pagas:
924

Valor
Economizado
Em R$ milhões

770,5

729,9
SOLICITAÇÕES
NEGADAS

994,1

2014

2015

2016

2017

114.018

133.386

72.059

59.387

7.076

7.124

9.493

17.550

51.340

75.601

90.475

98.501

216.111

172.027

175.438

Motivo

Negativa técnica
Fraudes
Ações ganhas na Justiça

TOTAL 172.434
Sinistros avisados

1.129.151

1.064.056

755.936

668.593

Sinistros pagos

763.365

652.349

434.246

383.993

R$ 2.497,50

R$ 1.710,40

R$ 1.707,12

Pagamento de indenizações R$ 3.004,90
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Governança
Corporativa

A

pós um período desafiador, marcado por investigações e
questionamentos em torno de fraudes cometidas por agentes
externos à Companhia, foram adotadas uma série de ações
em diferentes áreas e setores em busca da melhoria da prestação do
serviço e do reforço do caráter social do Seguro DPVAT.
Houve a reformulação de áreas-chave da empresa com mudanças
expressivas na governança. Entre elas, a segregação de uma Diretoria
de Controles Internos e de Combate às Fraudes e a criação de
uma Superintendência de Controles Internos e Compliance para
aumentar o nível de segurança quanto à condução dos negócios, em
conformidade com leis e regulamentações externas, políticas, normas
e procedimentos internos.
Além disso, todo o Planejamento Estratégico e o Código de Ética
e Conduta da empresa foram revistos e novas políticas foram
implementadas, em um processo contínuo de aprimoramento, em
busca da eficiência operacional e financeira.
O COAUD - Comitê de Auditoria foi reformulado e as práticas de governança
seguem cada vez mais as melhores práticas do mercado segurador
brasileiro e do IBGC - Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.
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Organograma geral:
ASSEMBLEIA
GERAL
CONSELHO
FISCAL
CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE
AUDITORIA

COMITÊS*

PRESIDÊNCIA

SUPERINTENDÊNCIA
DE RELAÇÕES
GOVERNAMENTAIS

OUVIDORIA

GERÊNCIA
DE MARKETING

DIRETORIA
JURÍDICA

GERÊNCIA
EXECUTIVA DE
GOVERNANÇA
INTERNA

DIRETORIA
DE PLANEJ.
FINANÇAS E
ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE
GOVERNANÇA
EXTERNA

DIRETORIA DE
OPERAÇÕES

AUDITORIA
INTERNA

DIRETORIA DE
GESTÃO DE RISCOS E
TEC. DA INFORMAÇÃO

*Comitê de Riscos; Comitê de Ética, Pessoas e Remuneração; Comitê Jurídico.
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> Conselho de Administração
O Conselho de Administração é o órgão colegiado responsável
por cuidar dos valores e propósitos da Seguradora Líder-DPVAT e
traçar as suas diretrizes estratégicas, de acordo com o interesse da
organização. As competências do Conselho são previstas na Lei das
Sociedades Anônimas, no Estatuto Social da Companhia, em seu
Regimento Interno e demais normas aplicáveis. Os representantes
do Conselho são eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas, com
possibilidade de reeleição. O Conselho de Administração realiza
reuniões mensais para acompanhamento e deliberação sobre as
principais operações e resultados da Seguradora Líder-DPVAT.
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Representantes:

ROBERTO BARROSO
Mapfre Seguros Gerais S.A., Mapfre
Vida S.A., Mapfre Previdência S.A.
Suplente
GLAUCIO NOGUEIRA TOYAMA
Mapfre Vida S.A.; Mapfre Seguros
Gerais S.A.; Mapfre Previdência S.A.
CELSO DAMADI
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais,
Azul Companhia de Seguros Gerais,
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.,
Porto Seguro Vida e Previdência S.A.
Suplente
LAURIBERTO TADEU TAVARES
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.;
Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais;
Porto Seguro Vida e Previdência S.A.;
Azul Companhia de Seguros Gerais
FERNANDO BARBOSA DE OLIVEIRA
Brasilveículos Companhia de Seguros;
Aliança do Brasil Seguros S.A.;
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
Suplente
ORIVAL GRAHL
Brasilveículos Companhia de Seguros;
Aliança do Brasil Seguros S.A.;
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
ROSANA TECHIMA SALSANO
Caixa Seguradora S.A.; Companhia
de Seguros Previdência do Sul
Suplente
RENATO WOLF PEDROSO
Caixa Seguradora S.A.; Companhia
de Seguros Previdência do Sul
IVAN LUIZ GONTIJO JUNIOR
Bradesco Auto/RE Companhia
de Seguros; Atlântica Companhia
de Seguros

Suplente
NEY FERRAZ DIAS
Bradesco Auto/RE Companhia
de Seguros; Atlântica Companhia
de Seguros
ALFREDO LALIA NETO
Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S.A.
Suplente
WASHINGTON LUIS B. DA SILVA
Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S.A.
MÁRCIO DE MORAES PALMEIRA
Icatu Seguros S.A., Rio Grande
Seguros e Previdência S.A.,
Vanguarda Cia. de Seguros Gerais
Suplente
BERNARDO DIECKMANN
Rio Grande Seguros e Previdência
S.A.; Icatu Seguros S.A.; Vanguarda
Cia. de Seguros Gerais
SVEN ROBERT WILL
Sompo Seguros S.A.
Suplente
ADAILTON OLIVEIRA DIAS
Sompo Seguros S.A.
MARCELO GOLDMAN
Tokio Marine Seguradora S.A.
Suplente
LUIZ FERNANDO PADIAL DE
CAMARGO
Tokio Marine Seguradora S.A.
JOÃO GILBERTO POSSIEDE
J. Malucelli Seguradora S.A.;
Travelers Seguros Brasil S.A.
Suplente
LEONARDO F. DE SEMENOVITCH
J. Malucelli Seguradora S.A.;
Travelers Seguros Brasil S.A.

HÉLIO HIROSHI KINOSCHITA
Mitsui Sumitomo Seguros S.A.
Suplente
RAFAEL ALVINO GOZER
Sancor Seguros do Brasil S.A.
SIDNEY APARECIDO PARIZ
Centauro Vida e Previdência S.A.
Suplente
PAULO MEDEIROS
American Life
ANDERSON FERNANDES PEIXOTO
Companhia Excelsior de Seguros
Suplente
JOÃO CARLOS C. BOTELHO
Safra Vida e Previdência S.A.
OTACILIO PEDRINHA DE AZEVEDO
Banestes Seguros S.A.
Suplente
RAQUEL C. TEDESCO ARAKAKI
BTG Pactual
MAURÍCIO BERNARDES
Angelus Seguros S.A.
Suplente
PAULO AUGUSTO F. DE SOUZA
Aruana Seguros S.A.
*Conselheiros eleitos
em março de 2018
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> Conselho Fiscal
Órgão fiscalizador que cuida da verificação do atendimento das obrigações
legais e estatutárias da administração da Seguradora Líder. As competências
do Conselho estão previstas na Lei das Sociedades Anônimas, no Estatuto
Social da Companhia, no Regimento Interno e demais normas aplicáveis.
Os conselheiros foram eleitos em Assembleia Geral realizada no dia 29 de
março de 2018 e têm mandato até a Assembleia Geral, a ser realizada no
exercício de 2019.

> Comitê de Auditoria
Órgão técnico de assessoramento permanente ao Conselho de Administração,
o qual tem as prerrogativas, atribuições e encargos previstos na Resolução
CNSP nº 321/2015, no seu Regimento Interno e demais normas aplicáveis. Em
reforço aos princípios da Transparência e Ética, os membros do comitê são
independentes e foram eleitos pelo Conselho de Administração.

> Comissão de Ética
Zela pela aplicação do Código de Ética e Conduta da Companhia, devendo
apurar, mediante denúncia, ações em desacordo com as normas estabelecidas
Os membros da comissão recomendam, acompanham e avaliam ações de
disseminação e capacitação sobre as normas e comportamento ético. A
Comissão de Ética deve atuar com independência e imparcialidade na
apuração dos fatos, resguardando a imagem do investigado e a identidade
do denunciante.

> Diretoria
A atual Diretoria Executiva da Seguradora Líder tomou posse no final de 2016 e
início de 2017 e foi escolhida por critérios meritocráticos. Os diretores assumiram o
desafio de fazer profundas transformações na Companhia para aprimorar o modelo
de gestão e entregar um Seguro DPVAT cada vez melhor para os beneficiários.

PRESIDÊNCIA

José Ismar Alves Tôrres
DIRETORIA JURÍDICA

Helio Bitton Rodrigues
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO,
FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

Milton Bellizia Filho

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Cristiane Ferreira da Silva
DIRETORIA DE GESTÃO
DE RISCOS E TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Andrea Louise Ruano Ribeiro
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Programa de
Integridade
> Compliance
Gestão comprometida com regras rigorosas de integridade,
transparência e compliance. Esse é o desafio dos atuais gestores
à frente da Seguradora Líder. Diante da grande preocupação com
a transparência da gestão e a eficiência dos serviços prestados,
medidas vêm sendo implementadas para ampliar as ações de
compliance e governança.
Um dos destaques é o Portal da Integridade (https://www.
seguradoralider.com.br/PortaldaIntegridade), lançado em novembro
de 2017. O espaço na internet reforça o elevado grau de respeito às
regras de compliance em vigor atualmente na Seguradora Líder. Pelo
portal, qualquer cidadão tem acesso irrestrito a informações e dados
do Seguro DPVAT, em linguagem clara e objetiva. Na página, estão
disponíveis documentos como relatório de administração, dados
financeiros e boletins estatísticos. O canal direto entre a Companhia
e a sociedade ressalta, mais uma vez, o compromisso da empresa com
a transparência e a fiscalização das operações no combate às fraudes.

> Gestão de requisitos legais
Na execução de um programa efetivo de Compliance Regulatório, com o
objetivo de estar em conformidade com a legislação vigente, é realizado
o monitoramento diário das normas externas publicadas – como leis,
resoluções e circulares – que sejam relacionadas ao Seguro DPVAT. O
monitoramento é feito através do site da Superintendência de Seguros
Privados (Susep), órgão regulador, e no Diário Oficial da União. Todo o
mapeamento é registrado em controle próprio, além da notificação das
áreas envolvidas e acompanhamento da implementação de eventuais
ações necessárias. A gestão desses requisitos dá origem aos indicadores
de conformidade legais que mensuram a aderência à legislação.
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Entre outras ações de implementação do Programa
de Integridade de Compliance e Anti-Corrupção
também estão:
Revisão completa do Código de Ética e de Conduta, que foi assinado
por todos os empregados da Seguradora Líder e traduzido também em um
curso da Unilíder, universidade corporativa da Seguradora Líder.
Criação de políticas sobre conflito de interesses; recebimento de
contribuições, doações e patrocínios; e contratação de parceiros de
negócios, com análise de background (“Due Diligence”) ao firmar um
novo contrato.
Reforço de políticas, mecanismos e controles destinados à prevenção,
detecção e remediação de possíveis atos lesivos à administração pública,
tais como suborno e fraude em processos licitatórios ou embaraço às
atividades de investigação e fiscalização de órgãos reguladores.
Gestão do Canal de Denúncias com o desenvolvimento de controles
de forma a assegurar a proteção do relator e do denunciado, as normas
de apuração da conduta denunciada, bem como as medidas disciplinares
para casos de violação e medidas de remediação, mediante a instauração
de um procedimento administrativo para apuração de conduta.
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Tecnologia da
Informação

E

m 2016, a Seguradora Líder implementou um plano para
aprimorar os seus controles e melhorar a qualidade do serviço
prestado a seus beneficiários. Em 2017, a empresa fez um
grande investimento em tecnologia, alçando a área de Tecnologia da
Informação ao status de Diretoria.
Os sistemas de informação do Seguro DPVAT foram modernizados com
uso de tecnologias avançadas de análise de bancos de dados (Data
Science e Analytics), integradas a sistemas de inteligência artificial
e inteligência cognitiva. As equipes de TI e de combate às fraudes
também foram reforçadas. Como resultado, a Seguradora ampliou o
monitoramento dos pedidos de indenização e, consequentemente, a
identificação de possíveis tentativas de fraude ao Seguro. Foi criada
a Gerência de Governança e Segurança de TI para fazer a gestão dos
contratos de Tecnologia da Informação e qualidade de prestação dos
serviços pelos fornecedores.
Além disso, o processo de regulação de sinistros – desde o
recebimento do pedido de indenização até o pagamento final –
passou por uma ampla reestruturação. Atualmente, as solicitações
ainda são majoritariamente feitas com uso de papel e impressões,
mas a Seguradora Líder trabalha para alterar essa realidade em pouco
tempo. Com uso intensivo de tecnologia, a empresa vem investindo na
simplificação de processos e em meios de atendimento ao beneficiário
por canais digitais onde os documentos circulam totalmente por
meio de imagens agregando segurança e eficiência ao processo
(DigiPonta).
Foram adotadas, ainda, diversas ações de melhorias no site
institucional da Seguradora Líder. Para estreitar o relacionamento
com a sociedade e facilitar o acesso às informações, todo o conteúdo
sobre o Seguro DPVAT, antes apresentado em páginas diferentes, foi
centralizado em uma plataforma única, o www.seguradoralider.com.br.
Em 2017, o site alcançou quase 8 milhões de acessos.
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Receitas

A

Seguradora Líder divulga anualmente o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados
do Relatório dos Auditores Independentes, do Parecer dos
Atuários Independentes, do resumo do Relatório do Comitê de Auditoria
e do Parecer do Conselho Fiscal.
Os resultados reportados simbolizam os esforços da Diretoria no
constante aprimoramento do Seguro DPVAT. As adversidades
enfrentadas ao longo de 2017 valorizam ainda mais essas
realizações, que são parte importante da construção e consolidação
de um caminho melhor para a Seguradora Líder e para o seguro. A
Companhia encerrou o exercício 2017 com uma arrecadação bruta
de R$ 5,9 bilhões, montante R$ 2,8 bilhões – ou cerca de 32% –
menor ante 2016.
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GESTÃO DE RESULTADOS

Bilhetes Processados:
2016
Categorias Tarifárias

Frota oficial
Dez/2016

% de
frota

Bilhetes
processados
até Dez/2016

% de
bilhetes

Frota pagante
x frota oficial

Automóveis

54.350.741

59,4%

39.345.129

63,5%

72%

Ônibus/
Micro-Ônibus e Vans

984.847

1,1%

691.904

1,1%

70%

Ciclomotores

338.470

0,4%

155.882

0,3%

46%

Motocicletas

24.964.257

27,3%

13.452.965

21,7%

54%

Caminhões / Pick’up

10.880.268

11,9%

8.286.833

13,4%

76%

Total

91.518.583

100%

61.932.713

100%

68%

Categorias Tarifárias

Frota oficial
Nov/2017

% de
frota

Bilhetes
processados
até Dez/2017

% de
bilhetes

Frota pagante
x frota oficial

Automóveis

55.960.186

59,3%

40.288.007

63,6%

72%

Ônibus/
Micro-Ônibus e Vans

1.000.877

1,1%

701.366

1,1%

70%

Ciclomotores

368.673

0,4%

158.187

0,2%

43%

Motocicletas

25.713.467

27,3%

13.643.926

21,5%

53%

Caminhões / Pick’up

11.282.711

12,0%

8.539.040

13,5%

76%

Total

94.325.914

100%

63.330.526

100%

67%

2017
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2016
Prêmios Arrecadados e sua Distribuição
Arrecadação Bruta
Repasses à União obrigatórios por lei:
Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN
Total dos prêmios arrecadados para a operação do Seguro DPVAT
Despesas com pagamentos de indenizações às vítimas de acidentes
Constituição de provisões técnicas para pagamento de indenizações
Despesas de Corretagem (Resolução CNSP 332/2015)
Despesas Administrativas e Outras Receitas/Despesas Operacionais
Despesas com PIS e COFINS
Resultado Operacional
Resgate de provisões técnicas para pagamento de indenizações
Imposto de Renda e Contribuição Social
Resultado das Consorciadas líquido de impostos e contribuição

R$ milhões
8.693,0
(4.347,3)
(3.912,6)
(434,7)
4.345,7
(2.455,6)
(1.374,5)
(60,9)
(278,1)
(134,9)
41,7
131,3
(77,9)
95,1

%
100,0%
-50,0%
-45,0%
-5,0%
50,0%
-28,2%
-15,8%
-0,7%
-3,2%
-1,6%
0,5%
1,5%
-0,9%
1,1%

R$ milhões
5.929,7
(2.965,3)
(2.668,8)
(296,5)
2.964,4
(2.457,5)
(497,6)
(35,0)
(246,5)
(70,9)
(343,1)
461,2
(53,1)
65,0

%
100,0%
-50,0%
-45,0%
-5,0%
50,0%
-41,4%
-8,4%
-0,6%
-4,2%
-1,2%
-5,8%
7,8%
-0,9%
1,1%

2017
Prêmios Arrecadados e sua Distribuição
Arrecadação Bruta
Repasses à União obrigatórios por lei:
Fundo Nacional de Saúde (FNS)
Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN
Total dos prêmios arrecadados para a operação do Seguro DPVAT
Despesas com pagamentos de indenizações às vítimas de acidentes
Constituição de provisões técnicas para pagamento de indenizações
Despesas de Corretagem (Resolução CNSP 342/2016)
Despesas Administrativas e Outras Receitas/Despesas Operacionais
Despesas com PIS e COFINS
Resultado Operacional
Resgate de provisões técnicas para pagamento de indenizações
Imposto de Renda e Contribuição Social
Resultado das Consorciadas líquido de impostos e contribuição

*Dados consolidados do Consórcio
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Provisões técnicas

U

ma parcela do valor arrecadado pelo Seguro DPVAT é
direcionada para as “provisões técnicas”. As Provisões de
Sinistros a Liquidar (PSL) destinam-se a pagamentos dos
eventos já avisados e não pagos. Já a provisão de IBNR (sigla formada
pelas iniciais da expressão Sinistros Ocorridos e não Avisados, em
inglês) serve para garantir o pagamento dos eventos que ocorreram e
ainda não foram comunicados, mas que, segundo estimativa baseada
em cálculos atuariais, serão avisados em até três anos.
As provisões técnicas do Seguro DPVAT superaram a cifra de R$8,4
bilhões no encerramento de 2017. Cobertas integralmente por títulos
públicos federais, a aplicação desses recursos em fundos exclusivos
é acompanhada e ajustada por uma Comissão especializada, que
tem tido sucesso em obter rentabilidade elevada, com níveis de
segurança adequados.
Por conta da redução do volume de indenizações pagas e da
capitalização das reservas, já que as provisões são integralmente
cobertas por aplicações em fundos de investimentos, elas têm
alcançado uma evolução positiva no acumulado nos últimos anos.

Evolução das Provisões
Técnicas de Seguros:
Em R$ bilhões

2017
2016

8.460,4
7.585,3
*Dados consolidados do Consórcio
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A

Seguradora Líder é uma Companhia nacional, líder de um
consórcio. As Seguradoras Consorciadas são responsáveis pela
garantia das indenizações, prestando, também, atendimento no
caso de dúvidas e reclamações da sociedade. Contudo, a Seguradora
Líder é a representante do Consórcio nas esferas administrativa e
judicial das operações de seguro, o que resulta em mais unidade e
responsabilidade na centralização de ações.
Os valores que compõem os ativos, passivos, patrimônio líquido
e resultados das operações do Consórcio DPVAT são apurados pela
Seguradora Líder, em sua condição de administradora do Consórcio.
O capital social subscrito e integralizado é representado por
15.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal,
(tabela ao lado).
A arrecadação do Seguro DPVAT também é influenciada pelo número
da frota nacional de veículos. Na comparação com a frota brasileira,
a média de bilhetes processados se manteve a mesma nos dois anos:
cerca de 67% dos proprietários de veículos quitaram o Seguro DPVAT.
A inadimplência é analisada em relação à frota registrada, segundo
dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
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Patrimônio Líquido
Ajustado (PLA)
e Capital Adicional:
(a) Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado e adequação de capital:
Em milhares
Patrimônio líquido
Intangível
Patrimônio Líquido Ajustado (PLA)
Capital - base (I)
Capital adicional por risco de subscrição
Capital adicional por risco de crédito
Capital adicional por risco de mercado
Capital adicional por risco operacional
Capital de risco (II)
Capital Mínimo Requerido (CMR) = maior entre (I) e (II)
Suficiência de capital (PLA - CMR)

2017 2016

30.068
(144)
29.924
15.000
------------------------249
249
15.000
14.924

28.526
(112)
28.414
15.000
------------------------234
234
15.000
13.414

A seguradora está enquadrada nos limites mínimos estabelecidos pela Resolução
CNSP nº 321/2015 e alterações.
(b) Capital adicional:
A seguradora não está sujeita a aplicação do cálculo de capital adicional por risco de
subscrição, pois os riscos são de aceitação compulsória, tendo em vista a obrigatoriedade
do pagamento do seguro, para efeito de licenciamento anual dos veículos pertencentes à
frota nacional.
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> Custos administrativos
Com a implantação de uma nova gestão, a Seguradora Líder
tem trabalhado intensamente para a redução das despesas
administrativas. A ideia é aumentar a eficiência da operação, por
meio do uso de novas tecnologias, agilizando o processo e prestando,
assim, um serviço de excelência ao beneficiário.
Em 2017, a Líder conseguiu diminuir em 8% os custos administrativos,
passando de R$ 1,5 milhão em 2016 para R$ 1,3 milhão. No ano
de 2017, do valor destinado à Seguradora, 82% foram para
pagamento de indenizações às vítimas de acidentes. A despesa
administrativa correspondeu a apenas 4,2% da fatia da Líder. Os
custos administrativos incluem gastos com pessoal próprio, serviços
de terceiros, localização, funcionamento, convênios e publicidade,
entre outros.
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Públicos
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Públicos

A

Seguradora Líder-DPVAT possui uma série de ações e projetos
voltados para os seguintes públicos:

> Beneficiários
> Empregados
> Sociedade
> Instituições Reguladoras
> Consorciadas e Acionistas
> Fornecedores
> Segurados
A definição dos públicos, ou das partes interessadas, é essencial
para o acompanhamento de demandas e desenvolvimento de ações
específicas para cada um deles. Essa atuação próxima a estes públicos
é essencial para o fortalecimento da marca da Seguradora Líder. A
seguir, estão listadas as principais iniciativas para cada um deles:

Beneficiários

O

ferecer atendimento de excelência às vítimas de acidentes
de trânsito e seus familiares é o propósito do trabalho da
Seguradora Líder. Nos anos de 2016 e, especialmente, 2017,
foram iniciadas ações com o objetivo de assegurar o acesso facilitado e
rápido àqueles que têm direito às indenizações do Seguro DPVAT.
As novidades no atendimento aos beneficiários estão diretamente
relacionadas à mudança de gestão da Companhia. As iniciativas estão
focadas na busca de mais agilidade no atendimento, ampliação do uso
da tecnologia nos pedidos e a redução do tempo de pagamento das
indenizações. O volume de pendências documentais foi reduzido em
30% ao final de 2017 na comparação ante 2016. Entre as principais
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iniciativas estão a Simplificação de Documentos exigidos para dar
entrada no pedido de indenização, o projeto de digitalização de
documentos na recepção do pedido e internalização de processos
de análise.

> Simplificação de Documentos
A criação do Grupo de Trabalho de Simplificação de Documentos,
em 2017, tem como objetivo investir na melhoria de processos e
agilizar o pagamento de indenizações. O GT desenvolveu estudos
para a redefinição de quais documentos poderiam ser dispensados do
processo de regulação dos sinistros, assim como repensou a etapa de
análise dos documentos.
O Grupo de Trabalho é composto por profissionais de diversas áreaschave da Seguradora Líder, além de representantes das Seguradoras
Consorciadas. Entre as entregas já realizadas pelo GT estão as
versões simplificadas da Declaração de Ausência do Laudo do IML; da
documentação de Comprovação de Ato Declaratório; e do Termo de
Autorização de Pagamento.

> Serviço de Autoatendimento
Desde o fim de 2017, os beneficiários do Seguro DPVAT podem
acompanhar o status dos processos de indenização por meio do
site da Companhia, de maneira simplificada e rápida, na seção
“Acompanhamento do Processo”. Outra facilidade é a opção de
consultar, na íntegra, as correspondências recebidas e o status
do processo.
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> Reembolso de despesas
médicas e suplementares
O processo de reembolso de despesas médico hospitalares (DAMS) é, desde
2017, integralmente realizado por equipe própria da Seguradora Líder-DPVAT.
A decisão de internalizar a atividade visa dar mais agilidade ao pagamento dos
beneficiários. Todo o fluxo de atividades fica sob controle de empregados da
Companhia, que já reduziram o tempo de análise dos processos em até três
dias. Esse conhecimento permite aos gestores e profissionais a busca constante
por melhorias que reduzam os prazos de pagamento.
Cerca de 15% do total de indenizações pagas pelo Seguro DPVAT
em 2017 foram destinadas ao reembolso de despesas médicas e
suplementares, totalizando 58.651 indenizações na categoria.

> DigiPonta
O DigiPonta é o projeto de digitalização dos pedidos de indenização
recebidos pelas Seguradoras Consorciadas. Seu objetivo é otimizar o
atendimento aos beneficiários nas três coberturas, atribuindo ganho
de eficiência e qualidade na coleta de documentos e lançamento de
informações no sistema.
O processo de digitalização reduzirá o tempo de processamento dos
pedidos. O Projeto DigiPonta foi iniciado em 2017.
A digitalização atende às demandas dos beneficiários por mais agilidade
e também permite redução de custos administrativos, como gastos
com postagem de documentos.
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> Política de Conciliação Judicial
Em 2017, a Seguradora Líder implementou, em todo território
nacional, uma nova Política de Conciliação. Em consonância com as
diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, o documento define que
as conciliações em processos judiciais mais antigos são priorizadas.
De acordo com a Política, as conciliações em processos judiciais
recém-distribuídos deixaram de ser feitas, estimulando a instrução
processual e o comparecimento das vítimas em juízo em casos de
invalidez permanente. Para isso, a Seguradora Líder dá mais celeridade
à realização de perícias judiciais, garantindo agilidade aos processos
e contribuindo para subsidiar adequadamente a apreciação dos casos
pelo Judiciário.
No primeiro semestre de 2017, cerca de 410 mil processos judiciais
estavam em andamento, sendo o principal objeto de discussão dessas
ações a valoração das indenizações de invalidez permanente. Cerca
de 22% desses processos foram ajuizados sem que sequer tivesse sido
feito o pedido administrativo da indenização à Seguradora Líder ou a
outra Seguradora Consorciada.
As melhorias realizadas na operação do Seguro DPVAT, aliadas à
adequada instrução processual, já resultaram em mais de 60% de
ações ganhas pela Seguradora Líder em algumas regiões do país. A nova
Política de Conciliação tem o objetivo de retirar do Poder Judiciário
os processos mais antigos, cujas discussões já estão superadas,
otimizando, assim, o atendimento aos beneficiários do Seguro.

> SAC DPVAT
A Seguradora Líder-DPVAT dispõe de atendimento 24 horas, nos sete
dias da semana, por meio do SAC DPVAT no 0800 022 8189, gratuito para
todo o Brasil, ou acessível para deficientes auditivos e de fala no 0800 022
12 06. O canal contabilizou 1.154.578 atendimentos no ano de 2017.
O SAC também é responsável pelo atendimento às demandas do
Reclame Aqui e pela elaboração das respostas de questionamentos
enviados por outros canais de relacionamento. Esses dois casos
geraram 35.711 atendimentos no ano de 2017.
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> Canal de denúncias (0800 022 12 05)
Serviço exclusivo para o registro de denúncias de irregularidades contra
o Seguro DPVAT. Foram 583 atendimentos no ano de 2017.

> Atendimento presencial
Atendimento técnico às vítimas/beneficiários que desejam dar entrada
no pedido de indenização do Seguro DPVAT no Rio de Janeiro e em São
Paulo. Foram realizados 4.437 atendimentos no Rio de Janeiro e 10.347
atendimentos em São Paulo no ano de 2017.

> Ouvidoria
A Ouvidoria da Seguradora Líder atua como um atendimento de segundo
nível, ou seja, após passar pelas primeiras esferas de atendimento (SAC ou
atendimento presencial), o beneficiário que ainda tiver questionamentos
não esclarecidos pode acionar a Ouvidora da empresa através do 0800
021 91 35. Em 2017, a Ouvidoria recebeu 4.628 reclamações e demandas
apresentadas por usuários do Seguro DPVAT.

> Redes Sociais
Os beneficiários também podem ter acesso às informações sobre
o Seguro DPVAT através das redes sociais: Facebook (DPVAToficial),
Twitter (DPVAToficial), e Instagram (dpvat_oficial). Em 2017 foram
17.450 atendimentos através desses canais de relacionamento.
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Empregados

N

o início de 2017, a Seguradora Líder tomou a decisão de
reestruturar a área de Recursos Humanos e dar a ela um
perfil mais estratégico. Os desafios definidos pelos gestores
da Seguradora Líder para a Área de Recursos Humanos estão ligados
a quatro pontos: Reestruturação, Cultura, Plano de Sucessão e
Engajamento. Em 2017, todo o corpo de diretores da Companhia foi
renovado, o que significou uma ampla reestruturação na condução
dos negócios da empresa.
À Área de Recursos Humanos coube, entre outros desafios, identificar
pontos de melhorias na gestão de pessoas, criar ferramentas que
dessem suporte às mudanças de gestão e condições para que os
profissionais da Seguradora estivessem prontos para corresponder às
exigências do novo momento.
De início, foi feito um redesenho de estrutura, com a criação de duas
gerências: a de Talentos que é responsável pelos processos de atração
e seleção, integração de novos funcionários, educação corporativa,
cultura e clima organizacional, gestão de competências, desempenho
e programa de sucessão; e a de Remuneração e Planejamento de
RH que é a responsável pela gestão dos processos de cargos e
salários, benefícios, estrutura organizacional, relações sindicais e
trabalhistas, folha de pagamento, saúde ocupacional e qualidade
de vida, indicadores e orçamento, com a escolha dos líderes para
cada área sendo concluída em dezembro de 2017. Ao final de 2017, a
Superintendência de Recursos Humanos contava com 21 profissionais.
Cada processo de Recursos Humanos está alinhado aos valores
e planejamento estratégico da Companhia, sendo facilitador das
áreas de negócio para o alcance dos seus resultados.
A Companhia oferece um amplo pacote de benefícios aos seus
profissionais e vem estudando o mercado por meio de ações de
benchmarking, em especial o segurador, para avaliar quais ajustes
podem ser feitos em suas políticas para tornar a remuneração total de
seus empregados competitiva e alinhada ao mercado.
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> Visão Geral – Empregados
A Seguradora Líder-DPVAT tinha, ao final de dezembro de 2017, 801
empregados. A Companhia oferece um amplo grupo de benefícios
aos seus profissionais e vem estudando o mercado por meio de ações
de benchmarking, em especial o segurador, para avaliar quais ajustes
podem ser feitos em sua Política de RH.

Quadro de
Benefícios

Qtde de
Beneficiados
em dez/17

Assistência Médica

801

Assistência Odontológica

778

Vale Alimentação

769

Vale Refeição

561

Vale Transporte

578

Seguro de Vida

769

*Auxílio Educacional

46

Ajuda Graduação

23

Ajuda Pós Graduação

10

Previdência Privada
Auxílio Creche
Auxílio Babá
Programa de Ginástica (Gympass)

390
58
7
285

*O benefício consiste em um pagamento semestral no valor de
R$ 532,05 (quinhentos e trinta e dois reais e cinco centavos), de
forma não cumulativa com o auxílio creche/babá, a beneficiários
com filhos na idade de 6 (seis) a 13 (treze) anos e 11 (onze) meses
matriculados na rede privada.
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Até novembro de 2017, as equipes da Seguradora estavam distribuídas
em três endereços no Centro do Rio de Janeiro. Desde dezembro, os
empregados da empresa estão em um mesmo local, o Edifício City Tower.
A concentração das equipes num único espaço traz muitos ganhos em
produtividade, proximidade, relacionamento e agilidade, além de ser um
reforço para consolidação da cultura corporativa.
Há operadores de teleatendimento que estão alocados no edifício
da empresa de call center Liq, também no Centro do Rio. O espaço
foi escolhido por já oferecer toda a infraestrutura necessária para
o atendimento telefônico aos beneficiários e familiares.

Distribuição por sexo
da força de trabalho:

44%

56%

Masculino

Feminino

57

58

Relatório de Sustentabilidade
Seguradora Líder - DPVAT

Força de trabalho distribuição
por faixa etária e sexo:
3

0 a 18

12

19 a 23

13

34

24 a 28

57

72

29 a 33

92

34 a 38

74
30

59

39 a 43

13

30

44 a 48

42
20

84

42

49 a 53

18

54 a 58

13

20

59 ou mais

13

13

T O TA L

88

41

343

435
Masculino

Feminino

* Total formado por 763 funcionários CLT, 9 jovens aprendizes e 6 estatutários. Número de 801 empregados
inclui 23 estagiários da Companhia.
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Faixa por tempo de casa:
Até 2 anos

222

163

Entre 2 e 5 anos
Entre 5 e 10 anos

44

26

Entre 10 e 20 anos

68

62
91

96
1 5

Mais de 20 anos

> Principais iniciativas
Café com Líder

Em 2017 foi iniciado o projeto Café com Líder, momento mensal no
qual um grupo de até 25 empregados se reúne com José Ismar Tôrres,
Diretor-Presidente da Seguradora, para uma conversa informal a respeito
da empresa e seus projetos. Ismar Tôrres faz uma breve apresentação
do momento e abre espaço para as perguntas dos participantes. Todo
colaborador pode se inscrever para o evento. O Café com Líder teve
sua primeira edição em novembro de 2017 e já superou a marca de 100
participantes, atingindo níveis de satisfação superiores a 95% em questões
de pertinência do conteúdo apresentado e atendimento de expectativas.

Pesquisa de Clima

Em novembro de 2017, foi realizada uma pesquisa de avaliação de clima.
A metodologia aplicada foi a Great Place To Work (GPTW). O objetivo da
ação foi ter um retrato fiel da visão dos empregados em relação a diversos
aspectos da Companhia e identificar oportunidades de desenvolvimento.
O modelo do GPTW garante anonimato aos participantes. Os empregados
foram convidados a responder questões em cinco esferas: Credibilidade,
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Respeito, Imparcialidade, Orgulho e Camaradagem, sempre
considerando a Visão Empresa (toda a companhia) e Visão Área
(a área de atuação do colaborador).
Foram escolhidos 726 empregados para, entre os dias 21 de novembro
e 1º de dezembro de 2017, responderem ao questionário. A participação
final foi de 626 pessoas, um percentual de 86% de adesão, número acima
das empresas que já figuram no ranking das melhores do Brasil.
A pesquisa identificou pontos fortes da Companhia como o sentimento de
orgulho de trabalhar na Seguradora Líder; o respeito; e a hospitalidade.
Os gestores receberam os resultados detalhados por área, mantendo a
confidencialidade das respostas, para apoiar os planos de ação, sempre
contando com as orientações da Superintendência de Recursos Humanos.

UniLíder

Em setembro de 2017, a UniLíder completou um ano de atividades.
Na ocasião, a universidade corporativa da Seguradora Líder somava
mais de 14 mil horas de cursos online e presenciais para empregados e
parceiros. Somente em 2017, foram registradas 10.807 participações em
treinamentos online.
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TOP 10 Cursos - online
Cursos

Participações

Prevenção à Lavagem
de Dinheiro e Combate
à Fraude e Canais de
Denúncia

733

O Seguro DPVAT

563

Segurança no uso
de Redes Sociais

546

Segurança no uso de
Aplicativos Móveis

542

Segurança de
Informações Pessoais

537

Segurança Além
do Trabalho

531

Proteção contra
E-mails Fraudulentos

527

Segurança no
uso de URLs

512

Segurança de
Dispositivos Móveis

504

Proteção e
Descarte de Dados

479

61

62

Relatório de Sustentabilidade
Seguradora Líder - DPVAT
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A

Seguradora Líder é uma empresa consciente de seu papel na
sociedade brasileira. Além de gestora dos recursos do Seguro DPVAT,
a Companhia investirá, cada vez mais, na ampla divulgação de seus
dados estatísticos para que eles se tornem insumos do poder público na
realização de campanhas de prevenção e educação no trânsito.
O site institucional (www.seguradoralider.com.br) oferece uma ampla base
de dados, com atualização mensal dos números de indenizações pagas,
ações promovidas pelos administradores da Companhia visando ao aumento
de eficiência, e demais informações sobre o Seguro DPVAT.
A Seguradora Líder também é responsável pela produção de conteúdo do
blog Viver Seguro no Trânsito (www.viverseguronotransito.com.br), página
com orientações práticas de segurança no trânsito, mobilidade urbana e
tecnologia no universo dos veículos, além de manter canais ativos em redes
sociais como Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin.
O Seguro DPVAT representa ainda uma fonte de receita para a União,
gerando recursos para custeio da assistência médico-hospitalar pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) e para campanhas de prevenção de acidentes
de trânsito, no caso do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

Instituições Reguladoras

A

renovação de todo o corpo executivo da Seguradora Líder, processo
iniciado no final de 2016 e concluído no primeiro trimestre de 2017,
foi um ponto de ainda maior atenção na relação da Companhia
com a sociedade brasileira, o que inclui o relacionamento com os orgãos
reguladores. A empresa reforça a postura de transparência em suas
ações, não apenas divulgando amplamente atividades e resultados, como
respondendo de forma ágil aos questionamentos recebidos.
A atividade da Seguradora Líder é regulada pela Superintendência de Seguros
Privados (Susep), autarquia que integra o Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP). Numa explicação simples, o CNSP define as diretrizes e
normas da atividade de seguros privados e a Susep fiscaliza o cumprimento
destas definições. As duas instituições são os principais agentes no âmbito
da regulação.
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Todas as iniciativas implementadas pela gestão da empresa, de maior
impacto, são reportadas aos reguladores, como evidência do inequívoco
compromisso com o aumento da eficiência na gestão do produto, o controle
das despesas administrativas e o combate às tentativas de fraude contra o
Seguro DPVAT.
Na questão do combate às fraudes, o aprimoramento contínuo dos
mecanismos sistêmicos de controle e do processo de regulação refletiu,
notadamente, na gestão mais eficiente do pagamento de indenizações e
evitou o gasto com sinistros avisados que não tinham cobertura técnica,
impedindo perdas significativas decorrentes de fraudes comprovadas
contra a Seguradora.

Consorciadas e Acionistas

O

Seguro DPVAT é gerido por um consórcio que, ao fim de 2017, era
formado por 79 seguradoras. A representação das Seguradoras
Consorciadas em esferas administrativas e judiciais, em temas
ligados ao seguro, é feita pela Seguradora Líder, assim como todo o
atendimento a demandas de fiscalização da Superintendência de Seguros
Privados (Susep) com relação às atividades do Consórcio.
No entanto, o relacionamento entre a Seguradora Líder e as Seguradoras
Consorciadas não está restrito às esferas funcionais. A Companhia
vem desenvolvendo, desde o final de 2017, uma série de iniciativas de
aproximação, com a oferta de treinamentos sobre regulação dos sinistros
e a realização de reuniões técnicas e administrativas, a cada dois meses, na
sede da Seguradora Líder. Representantes das seguradoras consorciadas
e acionistas participaram da definição dos Direcionadores Estratégicos
que orientarão a administração do Seguro DPVAT nos próximos cinco
anos, de 2018 a 2022. Eles participaram das discussões dos objetivos
de longo prazo e linhas de ação para assegurar a sustentabilidade do
modelo de negócio da gestão do Seguro DPVAT, além das novas redações
da Missão, Visão e Valores da Seguradora Líder.
A nova gestão da Companhia também reforçou as ações de Governança
Corporativa e Compliance. Com isso, houve a reformulação de áreas-chave da
empresa, otimização de processos, revisão do código de ética, implementação
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de novas políticas e criação de comissão para estudo do modelo DPVAT atual.
O fortalecimento e reestruturação da área de Controles Internos e
Compliance, conduzido em 2017, também atende às demandas dos acionistas
por mais transparência na gestão.
Um dos eventos mais relevantes no processo de aproximação com
consorciados, acionistas e a sociedade em geral foi o lançamento do Portal
da Integridade da Seguradora (https://www.seguradoralider.com.br/
PortaldaIntegridade), que permite o acesso irrestrito a informações e dados
da empresa, em linguagem clara e objetiva.

Fornecedores

E

m 2017 foi instituída na organização da Seguradora Líder-DPVAT uma
gerência de contratos e aquisições, a chamada Gerência de Suprimentos.
O setor é responsável por definir e documentar as diretrizes básicas para
a contratação de fornecedores de serviços, de informações, de materiais e
de equipamentos para a Seguradora que conta com 369 fornecedores com
contratos ativos. Entre as áreas com maior demanda estão TI, Jurídico,
Operações e Arrecadação.
Entre suas principais atribuições destaca-se a criação de indicadores
de resultados. Foram definidos parâmetros utilizados para qualificar
fornecedores e medir quanto, efetivamente, a gestão de suprimentos está
contribuindo para a empresa em diminuição de custos.
A área também tem como missão centralizar todos os contratos de bens
e serviços da instituição, conduzindo o processo, desde a homologação do
fornecedor na empresa até o trâmite contratual. Desta forma, é possível
garantir que os processos de contratação dos fornecedores e parceiros sejam
imparciais e transparentes, e ocorram exclusivamente dentro de critérios
éticos e profissionais, não admitindo favorecimentos de qualquer espécie.
Os possíveis fornecedores associados a um processo de contratação devem
ser previamente submetidos a consultas para verificar a existência de PPE
(Pessoa Politicamente Exposta) em seu quadro societário, saúde financeira,
histórico de corrupção e conflito de interesses entre o fornecedor e algum
membro da Administração da Seguradora Líder. Também é obrigatória a
aderência ao Código de Ética e de Conduta da Seguradora Líder.
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Segurados

O

Seguro DPVAT é pago pelos proprietários de veículos automotores no
Brasil. A cobertura oferecida pelo produto, no entanto, é válida para
todos os cidadãos brasileiros.

Nessa perspectiva, pagar o Seguro DPVAT é mais do que cumprir uma
obrigação, é um ato de cidadania, pois garante a sustentabilidade de um
produto com forte impacto social.
Na seção “Saiba como Pagar” do site da Seguradora Líder-DPVAT, os
proprietários de veículos automotores acessam um sistema fácil, prático e
seguro onde é possível imprimir os boletos de pagamento do Seguro DPVAT
e consultar as informações sobre os bancos arrecadadores de acordo com as
regras estabelecidas em cada estado.

Tabela de prêmios
Veículo

Categoria

2016 2017
Valor a pagar

Valor a pagar

Automóveis e caminhonetas particulares/oficial,
missão diplomática, corpo consular e órgão internacional

1

105,60

68,10

Táxis, carros de aluguel e aprendizagem

2

105,60

68,10

Ônibus, micro-ônibus e lotação com cobrança de frete
(urbanos,interurbanos, rurais e interestaduais)

3

396,49

251,33
à vista ou
3x de 85,61

Micro-ônibus com cobrança de frete mas com lotação
não superior a 10 passageiros e Ônibus, micro-ônibus e
lotações sem cobrança de frete (Urbanos, Interurbanos,
Rurais e Interestaduais)

4

247,42

157,20

Ciclomotores

8

134,66

86,38

Motocicletas, motonetas e similares

9

292,01

185,50

Caminhões, caminhonetas tipo “pick-up” de até 1.500 Kg
de carga, máquinas de terraplanagem e equipamentos
móveis em geral (quando licenciados) e outros veículos

10

110,38

71,08

Reboque e semirreboque

Isento (seguro deve ser pago pelo veículo tracionador)
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Gestão
Socioambiental

A

Seguradora Líder-DPVAT é signatária dos Princípios de
Sustentabilidade em Seguros (PSI, em inglês) e os incorporou
a sua cultura e atividades. A ação voltada à indústria global de
seguros foi lançada em 2012, durante a Rio+20. Os princípios tratam
de temas atrelados a três pilares: social, ambiental e de governança.
Para liderar as iniciativas socioambientais, a Seguradora conta com
uma comissão, a SustentabiLíder, formada por 18 empregados,
representantes de todas as Diretorias da Companhia. O compromisso
da comissão junto à Seguradora Líder é fomentar a consciência
sustentável em todos os empregados, dos processos e das iniciativas
da Seguradora Líder, dentro dos pilares estabelecidos pelos Princípios
de Sustentabilidade em Seguros.

Ambiental

– No tema ambiental, as ações são voltadas
para a conscientização dos funcionários sobre o uso responsável dos
recursos, como água, luz e papel. A adoção de canecas personalizadas
em substituição à utilização de copos plásticos e a implantação da política
padrão de impressão frente e verso foram algumas das medidas acertadas
e incorporadas ao dia a dia da Seguradora. O descarte sustentável de
materiais também é uma preocupação da Seguradora Líder para reduzir
os impactos ao meio ambiente. Itens recicláveis são doados para ONGs e
institutos especializados em coleta seletiva e reciclagem.

Social – No aspecto social, são promovidas ações periódicas de
arrecadação de itens como livros, roupas, materiais de higiene e limpeza,
alimentos e fraldas para doação para instituições e pessoas em situação
de rua. O foco da Sustentabilidade Social também envolve um conjunto
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de ações com o propósito de melhorar a vida das pessoas em convívios
coletivos. Neste propósito, a Seguradora Líder destaca a realização da
Campanha “Conviver”, que incentiva o engajamento das pessoas por
meio de informativos com dados sustentáveis e dicas de como preservar o
meio ambiente.

Governança – A Seguradora Líder preza pelos princípios da

boa governança corporativa, da boa-fé e da responsabilidade social. Entre
os princípios estão: promover práticas sustentáveis de consumo consciente
e preservação do meio ambiente, evitando desperdícios, e atitudes de
integração e colaboração com a sociedade, através do desenvolvimento
de ações sociais e de voluntariado. Como forma de reforçar a importância
da prática destes princípios, em 2017, a Seguradora Líder transferiu suas
instalações para o prédio City Tower, que funciona de forma sustentável e
utiliza medidas como gerenciamento de resíduos, eficiência energética e
uso racional de recursos hídricos.
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Relatório
inspirado nas
Diretrizes GRI-G4
A Seguradora Líder preza pela transparência e ampla disponibilização de
informações para os empregados, as consorciados, os beneficiários e a
sociedade. Este relatório apresenta conteúdos inspirados nas Diretrizes
GRI para Relatórios de Sustentabilidade. Foram usados os seguintes
conteúdos em sua elaboração:

Conteúdo

Seção

Análise e Estratégia

Mensagem do Presidente / Gestão de Resultados

Perfil Organizacional

A Seguradora Líder-DPVAT / O Seguro DPVAT

Governança

Eficiência / Gestão de Resultados

Engajamento de Stakeholders

Gestão de Relacionamento

Ética e Integridade

Eficiência / Gestão de Resultados / Gestão Socioambiental

Perfil do Relatório

O relatório da Seguradora Líder-DPVAT abrange as ações
e dados referentes aos anos de 2016 e 2017.

Aspectos Materiais
Identificados e Limites

Todo o levantamento para a produção do relatório foi
realizado a partir de entrevistas com executivos e análise
de documentos e dados dos canais de atendimento do
Seguro DPVAT, divulgados pela Seguradora Líder como
parte de suas iniciativas de transparência.

FICHA TÉCNICA
Coordenação geral

Gerência de Marketing - Juliana Rocha

Consultoria e revisão

Gerência de Gestão Estratégica

Projeto Gráfico

Gerência de Marketing - Rômulo Bandeira e Michel Souza

Redação e Revisão de textos

CDN / Gerência de Marketing - Danielle Moitas
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Seguro DPVAT

o seguro do trânsito brasileiro.
Central de Atendimento (para consultas sobre indenizações e prêmios): Capitais e
regiões metropolitanas: 4020-1596 / Outras regiões: 0800 022 12 04 / Das 8h às 20h
SAC (para dúvidas e reclamações): 0800 022 8189
SAC (para deficientes auditivos e de fala): 0800 022 12 06
Canal de Denúncias: 0800 022 12 05
Ouvidoria: 0800 021 91 35
www.seguradoralider.com.br
Conheça nosso Blog
www.viverseguronotransito.com.br

Nossas redes sociais:
DPVAToficial
DPVAToficial
dpvat_oficial
DPVAToficial
seguradora-lider-dpvat
SeguradoraLider-DPVAT

