Seguro DPVAT lança aplicativo Modo Trânsito
Iniciativa da Seguradora Líder usa tecnologia para bloquear chamadas e mensagens enviando
respostas automáticas enquanto o usuário dirige

Ligações, mensagens, selfies, redes sociais. Os smartphones estão presentes no dia a dia de
muitos brasileiros com a importante tarefa de facilitar a comunicação. Porém, a utilização em
determinados momentos pode trazer riscos. Um deles é o uso ao pilotar ou dirigir, conduta que
impacta as estatísticas de acidentes de trânsito e já é considerada a oitava maior causa de
mortes no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Para contribuir com a
mudança deste cenário, a Seguradora Líder lançou o aplicativo Modo Trânsito DPVAT, uma nova
tecnologia que bloqueia o recebimento de ligações e mensagens enquanto o usuário dirige e
envia recados automáticos às pessoas que fizerem contato. O download é gratuito e está
disponível apenas para Android. Em breve, a versão para iOS será lançada.

Com a nova plataforma digital, ao receber uma ligação ou mensagem, o aparelho envia,
automaticamente, uma resposta. Se a tentativa de contato foi realizada por mensagem de texto
ou ligação, o aplicativo retornará com um SMS. Caso seja feita por WhatsApp, o app enviará uma
mensagem automática pelo mesmo canal. A ferramenta conta com algumas opções de textos
já prontos, como: “Estou dirigindo. Para garantir a minha segurança e de todos, respondo em
breve”. Mas o motorista também pode personalizar as mensagens para contatos específicos e

grupos de contatos, além de compartilhar automaticamente sua localização no momento do
envio do alerta.

Para utilizar a ferramenta, é necessário fazer o download no Google Play e efetuar o cadastro
com um e-mail de login e criação de uma senha. Também estão disponíveis as opções de login
por meio da conta do Facebook ou Google. O próximo passo é configurar as respostas para os
contatos do celular ou selecionar uma mensagem automática, assim como escolher as pessoas
que receberão os recados. Na sequência, basta clicar em “Ativar” ao iniciar a viagem no veículo.
Ao chegar ao destino, o motorista pode desativar o “Modo Trânsito” para que o celular volte a
receber ligações e mensagens normalmente.

O aplicativo Modo Trânsito DPVAT ainda disponibiliza o link da landing page do Seguro DPVAT,
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https://estamosaquiparavoce.com.br/sobre-o-seguro-dpvat/.

O superintendente de Operações da Seguradora Líder, Arthur Froes, explica que o lançamento
do aplicativo é mais uma iniciativa da companhia para contribuir com a diminuição das
estatísticas de acidentes no país, que, segundo dados de 2018 da OMS, é o quinto com mais
vítimas fatais no trânsito. Ainda de acordo com o levantamento, a cada 24 segundos, uma
pessoa morre durante o tráfego de veículos. De janeiro a junho deste ano, já foram pagas mais
de 155 mil indenizações a vítimas de ocorrências em todo o Brasil pelo Seguro DPVAT.

“O uso do celular ao volante vem se tornando um hábito entre os motoristas, alcançando a
terceira posição no ranking de principais causas de acidentes fatais no Brasil, segundo dados da
Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet). Além disso, apenas no primeiro
semestre deste ano, o Seguro DPVAT pagou mais de 18 mil indenizações por mortes no trânsito.
Com o Modo Trânsito DPVAT, portanto, a Seguradora Líder busca auxiliar os condutores a
manterem o foco exclusivamente na direção, evitando distrações com o telefone e,
consequentemente, diminuindo as ocorrências durante o tráfego de veículos”, afirma Arthur
Froes.

Sobre o Seguro DPVAT
O DPVAT é um seguro obrigatório de caráter social que protege os mais de 209 milhões de
brasileiros em casos de acidentes de trânsito, sem apuração da culpa. Ele pode ser destinado a
qualquer cidadão acidentado em território nacional, seja motorista, passageiro ou pedestre, e

oferece três tipos de coberturas: morte (valor de R$ 13.500), invalidez permanente (de R$ 135
a R$ 13.500) e reembolso de despesas médicas e suplementares (até R$ 2.700). A proteção é
assegurada por um período de até 3 anos.

Dos recursos arrecadados pelo seguro obrigatório, 50% vão para a União, sendo 45% para o
Sistema Único de Saúde (SUS) para custeio da assistência médico-hospitalar às vítimas de
acidentes de trânsito, e 5% são para o Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), para
investimento em programas de educação e prevenção de acidentes de trânsito. Os outros 50%
são direcionados para despesas, reservas e pagamento de indenizações.

Sobre a Seguradora Líder-DPVAT
Em operação desde janeiro de 2008, a Seguradora Líder-DPVAT é uma seguradora privada
responsável pela administração do Seguro DPVAT no Brasil. A seguradora se tornou uma das
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www.seguradoralider.com.br estão disponíveis para o cidadão diversas informações sobre o
Seguro DPVAT e estatísticas.

