
Contextualização

2017

População: 205 MM

Frota nacional veículos em circulação: 94MM – 63,3 MM DPVAT’S pagos

Idade de média da frota: 9 anos

Auto passeio: 55MM

Indenizações DPVAT 

Mortes: 41.151

Invalidez Permanente  284.191 / 74% do total

Total: 383.993

Fontes: 

• SUSEP/Autoseg

• ANTP  

• Seguradora Líder 

• CNSEG

 Distribuição modal de viagens nas cidades brasileiras: 41% - bicicleta e a pé
 Evolução da frota de motos 2008/2017 : 94%  13MM/24MM
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Contextualização
O “abismo” realidade x proteção facultativa

2017

Frota Segurada: 17,1 MM / casco ( 18/27% da frota)

Prêmio Direto Auto Total: 35 bilhões

Premio Direto RCFV : 7,2 bilhões

Indenizações pagas RCDC/2017: 79MM

Sinistros RCDC: 7.187 / IBNR
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Aspectos gerais/ reflexões e desafios

Proteção securitária RCFV em baixa escala no país;

Inovar para escalar;

Alta severidade RCDC;

Potencial de expansão das indenizações em nível judicial;

http://www.tjsp.jus.   - Lucros cessantes, danos estéticos, danos 

morais;

Insuficiência de capital  segurado / venda default;



 Quais as melhores estratégias de regulação de sinistros RCF-DC para 

reduzir o tempo dos processos e proporcionar Indenizações justas 

ao(s) terceiro(s) envolvido(s)?

 Existem maneiras de reduzir o tempo de permanência do sinistro na 

reserva pendente para reduzir o impacto no IBNR?

 Quais seriam os impactos se o RCF substituir o DPVAT, como 

acontece em diversos países, inclusive da América Latina?

 Quais as melhores estratégias de regulação de sinistros RCF-DC para 

reduzir o tempo dos processos e proporcionar Indenizações justas 

ao(s) terceiro(s) envolvido(s)?

 Existem maneiras de reduzir o tempo de permanência do sinistro na 

reserva pendente para reduzir o impacto no IBNR?

 Quais seriam os impactos se o RCF substituir o DPVAT, como 

acontece em diversos países, inclusive da América Latina?
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Importância redobrada das análises e 

regulações de sinistros  em elevado 

padrão técnico e multidisciplinar
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