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Seguradora Líder-DPVAT apresenta boletim estatístico
de agosto durante a Semana Nacional do Trânsito
Somente no último mês, foram pagas 37.934 indenizações,
número 8% maior do que o registrado em agosto de 2016
Dados do Boletim Estatístico da Seguradora Líder, responsável pela administração do Seguro DPVAT,
demonstram que, só em agosto, foram pagas 37.934 indenizações para casos de morte, invalidez
permanente e despesas médico-hospitalares decorrentes de acidentes de trânsito no Brasil. O número
é 8% maior do que o registrado no mesmo mês de 2016. A edição estatística do último mês mostra,
ainda, um aumento de 42% de indenizações por morte ante ao mesmo período de 2016. Foram 4.595
indenizações pagas para herdeiros de vítimas fatais em apenas um mês.
Os motociclistas ainda são as principais vítimas de acidentes,. Avaliando somente o mês de agosto, dos
16.977 motoristas que receberam indenização por Invalidez Permanente, 15.270 eram
motociclistas. Em números percentuais, eles representaram quase 90% dos condutores indenizados
neste tipo de cobertura durante o mês de agosto. “Parece notícia antiga, mas, infelizmente, não é. Os
motociclistas continuam no topo das estatísticas de trânsito e sempre com números preocupantes.
A análise e disseminação das estatísticas do Seguro DPVAT pode contribuir para o desenvolvimento de
ações de prevenção de acidentes mais efetivas”, alerta Ismar Tôrres, diretor-presidente da Seguradora
Líder DPVAT.
O recorte estatístico de agosto é divulgado durante a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre de 18
a 25 de setembro. A data é celebrada desde 1997, quando foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro.
O período é utilizado, anualmente, pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de
Trânsito, para alertar à população sobre o tema, já que o número de acidentes cresce a cada
dia. A Seguradora Líder mantém o blog educativo Viver Seguro no Trânsito
(www.viverseguronotransito.com.br) e, nesta semana especial, destaca dicas e textos com foco na
prevenção de acidentes.
O boletim estatístico na íntegra está disponível
em: https://www.seguradoralider.com.br/Documents/boletim-estatistico/Boletim%20201708%20%20M%C3%AAs.pdf
Principais dados de agosto:
Indenizações Pagas por Natureza:
Morte – 4.595
Invalidez Permanente – 27.482
Despesas Médicas-Hospitalares (DAMS) – 5.857
Acidentes por tipo de veículo:
Motocicletas: 28.245 (74%)
Automóveis: 7.094 (19%)
Caminhões e picapes – 1.339 (3%)
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Ônibus, micro-ônibus e vans – 672 (2%)
Ciclomotores (veículos de duas rodas até 50 cilindradas) – 584 (2%)
Indenizações por Região:
Nordeste – 12.284 (32%)
Sudeste – 11.032 (29%)
Sul – 7.128 (19%)
Centro-Oeste – 4.082 (11%)
Norte – 3.408 (9%)
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.

Informações para a imprensa: segurodpvat@approach.com.br

