Indenizações por morte no trânsito atingem marca de 34 mil casos em 2017
Entre janeiro e outubro de 2017, este tipo de natureza indenizada representou 27% dos
casos, segundo dados da Seguradora Líder-DPVAT
Rio de Janeiro, novembro de 2017 – O volume de indenizações pago pela Seguradora Líder,
administradora do Seguro DPVAT, entre janeiro e outubro de 2017, foi 8% menor que no
mesmo período do ano anterior, totalizando 325.638 mil demandas atendidas. Quando
avaliada somente a natureza indenizada, o dado alarmante está nas indenizações por morte,
que cresceram 27% em relação ao mesmo período de 2016, atingindo 34.105 mil casos. Na
cobertura por Invalidez Permanente, total ou parcial, foram registrados 242.606 mil
ocorrências. Embora representem o maior volume de indenizações pagas (75%) no período,
esse montante foi 14% inferior ao registrado no mesmo intervalo de tempo do ano anterior.
O ranking das 10 cidades com maior número de indenizações pagas nesses dez meses do
ano é formado apenas por capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Manaus,
Belo Horizonte, Goiânia, Curitiba, Recife e Salvador, na ordem do maior para o menor
volume de sinistros. No entanto, se a análise considerar a proporção do volume da frota
automotiva frente aos sinistros pagos, o ranking se transforma, sendo formado
principalmente por pequenas cidades do interior do país. Ipixuna (AM), São Miguel do
Fidalgo (PI), Amapá (AP), Morro Cabeça No Tempo (PI), Tartarugalzinho (AP), Primeira Cruz
(MA), Jurema (PI), São Felix de Balsas (MA), Joaquim Felício (MG), Zabele (PB) integram a
lista, demonstrando a concentração do Nordeste no volume de indenizações pagas.
“Os dados mostram a abrangência da cobertura do Seguro-DPVAT e o seu impacto social
positivo, ao garantir cobertura para todos os brasileiros vítimas de acidente de trânsito no
território nacional. O seguro garante para as vítimas a possibilidade de recomeçarem, depois
do trauma de um acidente de trânsito”, reforça Ismar Tôrres, diretor-presidente da
Seguradora Líder-DPVAT.

A análise geral dos dados da Seguradora Líder indica que as principais vítimas do trânsito
brasileiro são homens (75%) e pessoas com idades entre 18 e 34 anos (49%). Em números
absolutos, são 158.428 vítimas de acidentes de trânsito beneficiadas pela cobertura
oferecida pela Seguradora Líder.
Os dados consolidados de janeiro a outubro de 2017 mantêm um padrão já registrado em
levantamentos anteriores, com os acidentes com motocicletas liderando o volume de
indenizações (74%), apesar de representarem apenas 27% da frota nacional. No período,
residentes no Nordeste foram, percentualmente, os que mais receberam indenizações pagas

pelo Seguro DPVAT (32%). A frota de veículos da região é a 3ª maior do País (17%), sendo
superada por Sudeste (49%) e Sul (20%).
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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.
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