Dez anos de trânsito: Seguro DPVAT contabiliza mais de 4,5 milhões de indenizações
Foram pagas mais de 500 mil indenizações por morte em uma década de atuação da
Seguradora Líder à frente do seguro do trânsito brasileiro

No mês dedicado mundialmente à conscientização para a redução dos acidentes de trânsito,
a Seguradora Líder divulga o Boletim Estatístico Especial “Dez anos de trânsito”. Em 10 anos
de atuação da Seguradora à frente da gestão do Seguro DPVAT foram pagas mais de 4,5
milhões de indenizações em todo o território nacional. Os dados mostram que, de 2008 a
2017, foram mais de 500 mil indenizados por morte, além de cerca de 3,1 milhões de
pessoas que ficaram com algum tipo de invalidez permanente por conta da violência no
trânsito.

Na última década, as motocicletas foram responsáveis pela maior parte das indenizações
pagas: 70,45% do total, representando mais de 3,1 milhões de pagamentos. Foram mais de
198 mil indenizações por morte e 2,4 milhões por invalidez permanente. A frota de
motocicletas foi a que mais cresceu nesses 10 anos: passou de 13,2 milhões para 25,7
milhões. A região Nordeste apresentou incremento de 165% na quantidade de motos,
chegando a uma frota de mais de 2,4 milhões em 2017.

A Região Nordeste foi a que apresentou salto mais significativo no número de indenizações
para todos os tipos de veículo: crescimento de 158%, embora sua frota ainda seja a terceira
maior do país (17% dos veículos). Somente em 2017, foram 122.468 indenizações contra
47.509 em 2008.

Segundo o Denatran, hoje o Brasil conta com uma frota de mais de 94,3 milhões de veículos
ativos, 77% mais do que em 2008, quando mais de 53,3 milhões de veículos circulavam pelas
ruas. As regiões Norte e Nordeste foram as que apresentaram crescimento mais
significativo, impulsionado principalmente pelas motocicletas, com variação de 127% e
126%, respectivamente.
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De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil ocupa o quinto lugar no
ranking de países com maior índice de acidentes de trânsito em todo o mundo. No ano de
2017, as indenizações pagas registraram aumento de 41% em relação ao ano de 2008. Outro
número relevante é o de pedestres que aparecem em segundo lugar nas indenizações por
acidentes fatais, sendo 26% em 2017 e 22% em 2008:

Nesses 10 anos, o perfil dos indenizados se manteve o mesmo. A maior incidência de
indenizações pagas foi para vítimas do sexo masculino, e a faixa considerada
economicamente ativa, de 18 a 34 anos, é a mais atingida. Em 2008, ela representou 53%
das indenizações pagas, e em 2017, 49% dos pagamentos (cerca de 186 mil).

O Boletim Estatístico Especial “Dez anos de Trânsito” também marca a década de atuação da
Seguradora Líder à frente das operações do Seguro DPVAT. O levantamento reúne dados
como a evolução dos pontos de atendimento autorizados do seguro nestes dez anos, além
da evolução da frota de veículos automotores e da população brasileira entre 2008 e 2017.

Veja aqui o boletim especial de 10 anos completo.
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