Cerca de 49 mil jovens foram vítimas de acidentes de trânsito nas capitais do
país nos últimos dois anos
A média é de 67 acidentados por dia, na faixa etária entre 18 e 34 anos
Jovens representaram quase 50% das pessoas indenizadas por acidentes de trânsito, nas
capitais brasileiras, nos anos de 2016 e 2017, com mais de 49 mil indenizações do Seguro
DPVAT. Outro dado preocupante: entre os pagamentos para a faixa etária de 18 a 34 anos,
mais de 37 mil (76%) foram por algum tipo de sequela permanente e outras 3,5 mil por morte.
Neste período, a Seguradora Líder, responsável pela administração do Seguro DPVAT, pagou
100.210 indenizações para acidentes ocorridos nas capitais.
Dados divulgados pela Seguradora Líder chamam a atenção para a violência no trânsito
brasileiro que atinge, principalmente, a faixa etária considerada economicamente ativa. As
indenizações pagas nos últimos dois anos mostram que a maioria dos jovens conduzia o
veículo no momento do acidente: 37.084 motoristas no total. Em seguida, aparecem os
passageiros e pedestres, respectivamente, 6.479 e 5.484. A motocicleta foi o veículo
responsável pela maior parte destes acidentes: mais de 41 mil indenizações pagas, ou seja,
84,6% dos casos.
Ainda de acordo com o levantamento, os jovens paulistas foram as maiores vítimas do
trânsito, em 2016 e 2017, com quase 3 mil ocorrências registradas pela Líder. Logo em
seguida, na mesma lista de capitais, aparecem Fortaleza (1.820), Goiânia (1.785), Teresina
(1.269), Rio de Janeiro (1.233), Belo Horizonte (1.218), Manaus (1.099), Campo Grande
(1.081), Curitiba (883) e Recife (854). Em todas predominam os casos de pessoas que ficaram
inválidas.
As capitais que se destacam pelo menor número de acidentes são Vitória (144), em último
lugar no ranking geral, Macapá (184), São Luís (208), Rio Branco (221) e Belém (249).
O DPVAT é um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sem
apuração da culpa. Ele pode ser destinado a qualquer cidadão brasileiro – motorista,
passageiro ou pedestre. O Seguro DPVAT oferece três perfis de coberturas: morte (R$ 13.500),
invalidez permanente (até R$ 13.500) e reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede
privada de saúde (até R$ 2.700).
A Seguradora Líder divulga, mensalmente, os dados de indenizações pagas para que eles se
tornem insumos para a construção de políticas públicas que contribuam para um trânsito
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menos violento. A companhia tem o compromisso de auxiliar na formulação de ações para
prevenção de acidentes e educação no trânsito.
Para ler o Boletim Especial de Trânsito na íntegra, clique aqui:

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
principais fontes para dados relacionados a acidentes de trânsito. No site
www.seguradoralider.com.br estão disponíveis para o cidadão diversas informações sobre o
Seguro DPVAT e estatísticas.
Mais informações:
CDN Comunicação - lider@cdn.com.br / 21 3626-3700
Halline Mecenas (3722), Fabiane Moreira (3723), Hugo Reis (3726)
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