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Este estudo pretende demonstrar que o mercado de seguros não atende adequadamente os veículos de 
carga e de outras categorias tarifárias, manifestando interesse praticamente exclusivo ao setor de 
automóveis de passeio nacional.  Para confirmar, foi feito um comparativo entre duas fontes oficiais 
públicas de consultas, quais sejam: SUSEP – Superintendência de Seguros Privados e DENATRAN – 
Departamento Nacional de Trânsito, em que a proporção dos números encontrados aponta a 
preferência das seguradoras pela oferta de seguros para veículos de passeio e o completo desinteresse 
pelos veículos de carga, motivo deste trabalho. Essa informação se torna importante a partir do 
momento em que o transportador rodoviário de carga, que vive e sustenta sua família com o seu veículo 
que está diariamente nas estradas, se vê impossibilitado de contar com a segurança de uma cobertura 
securitária e, em função disso, se organiza com colegas de atividade em associações de proteção e 
rateio, para não ter sua fonte de renda inviabilizada. Porém, unindo-se dessa forma se torna alvo de 
perseguição de algumas entidades que não concordam com esse tipo de associativismo mutualista, as 
quais se engajam em denúncias e perpetração de manifestações negativas, mas nunca demonstraram 
qualquer interesse em auxiliar o transportador de carga, com acesso adequado, para garantia de seus 
veículos perante o mercado segurador. 

1ª Fonte de consulta: SUSEP – Superintendência de Seguros Privados –  www.susep.gov.br 

ESTATÍSTICAS DO MERCADO: AUTOSEG – Sistema de Estatística de Automóveis da Susep – versão 5.3. 
Pesquisa do último período disponível: até 30/06/2011. Consulta realizada no dia 29/10/2012.  

A pesquisa levou em conta os veículos denominados “em exposição”, ou seja, aqueles que foram objeto 
de contrato de seguro por qualquer período dentro do intervalo de tempo analisado. 

Pelos dados apresentados, os veículos em exposição no período de 01/07/2010 a 30/06/2011, de todas 
as categorias tarifárias (veículos de passeio, motocicletas, veículos de carga, ônibus, utilitários, etc.) 
totalizam 6.004.869, notando-se que o mercado segurador privilegia os automóveis de passeio 
nacionais, que somam 4.515.109, ou seja, 75,2% do total em exposição. 

Somando os 435.597 automóveis importados, temos um total de 4.950.706 automóveis de passeio, que 
representam 82,4% dos seguros contratados. 

Já os números dos veículos de carga em exposição – nacionais e importados – vêm diminuindo. No 
período 2008/2009 eram 299.767; em 2009/2010 caiu para 279.276 e em 2010/2011 diminuiu ainda 
mais, ficando com apenas 166.545 exposições, o que hoje representa apenas 2,77% do total atendido 
pelo mercado segurador. 

Detalhando as análises dos veículos de carga por marca e modelo, percebemos que os modelos com 
maior exposição são caminhões leves, como Ford Cargo, Ford Outros, Mercedes Benz Outros e 
Volkswagen Outros, cujos valores comerciais e de reparos são bem menores. Já as categorias de 
caminhões pesados como Iveco, Scania, Volvo e o modelo pesado da Mercedes Benz não possuem 
números representativos. 
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As importâncias seguradas médias e os prêmios médios também demonstram que os poucos caminhões 
atendidos pelas seguradoras são os modelos leves. Já os pesados, cujos valores comerciais vão de R$ 
150.000,00 a mais de R$ 400.000,00 e que também tem maiores custos de reparação no caso de 
acidentes, são desconsiderados pelo mercado segurador. 

As demais categorias tarifárias: motocicletas, ônibus e utilitários igualmente não possuem números 
representativos, exceto as Pick-up’s por englobarem os modelos SUV, bastante comercializados 
atualmente, representam 11,43% da exposição total com 686.523 expostos. 

Entende-se que as motocicletas atendidas pelo mercado segurador são as de maior cilindrada, pois são 
apenas 134.277 exposições, com importância segurada média de R$ 15.461,00. 

Os ônibus e micro-ônibus, a exemplo dos caminhões, também não são interessantes para as 
seguradoras, com apenas 4.368 exposições. 

Igualmente os utilitários, por serem veículos de entrega considerados risco ruim para seguro, possuem 
também poucas exposições, são apenas 3.288. 

2ª Fonte de consultas: DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito – www.dentran.gov.br  
*Número total de veículos até o mês de setembro/12.  
CAMINHÕES = 2.354.052 
REBOCADORES (CAMINHÃO TRATOR) = 481.307 
SEMIRREBOQUES = 708.231 
REBOQUES = 936.917 
TOTAL DE VEÍCULOS DE CARGA NO BRASIL = 4.480.507 
Com esses números podemos afirmar que somente de 3,72% da frota nacional de veículos de carga 
consegue fazer seguro, ou seja, de 4.480.507 de veículos de carga, apenas 166.545 constam em 
exposição de risco pela Susep. Se considerarmos somente os veículos de carga pesados esse índice será 
ainda bem menor. 

Automóveis de passeio = 4.950.706* x 41.931.596** = apenas 11,81% contrata seguro 

COMPARATIVO: “VEÍCULOS EM EXPOSIÇÃO SUSEP*” x “FROTA TOTAL BRASIL – DENATRAN**” 

Motocicletas/Motonetas = 134.277* x 19.545.067** = apenas 0,69% contrata seguro 

Ônibus/micro-ônibus = 4.368* x 822.842** = apenas 0,53% contrata seguro 

Caminhonetes/Camionetas = 686.523* x 7.333.971** = apenas 9,36% contrata seguro 

Utilitários = 3.288* x 388.243** = apenas 0,85% contrata seguro 

Dado muito importante

 

: Consultando a tabela de veículos fabricados e emplacados neste ano até 
setembro/2012, temos a informação de 14.238.231 unidades, que é mais que o dobro da frota em 
exposição cadastrada na Susep (6.004.869).  

CONCLUSÃO: 
Há cerca de 40/50 anos atrás a prática comercial de “seguro” não era bem conceituada perante a 
sociedade e também chegou a ser considerada “picaretagem”. As pessoas não demonstravam muita 
credibilidade a esse tipo de contrato, pois, de certa forma, era uma atividade nova e ainda não tinha 
conquistado a confiança da população. Tanto que a regulamentação do seguro no Brasil se deu com o 
Decreto-Lei n. 73, do ano de 1966. Os bancos contribuíram muito quando criaram suas corretoras de 
seguros, ou constituíram seguradoras e começaram a “forçar” a venda de seguros em seus balcões. Bem 
ou mal realizados, muitos contratos foram indenizados e a cultura de fazer seguro se popularizou.  
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O mutualismo é o princípio básico do seguro, mas não a sua exclusividade

É muito fácil comprovar a atuação exclusivamente comercial das seguradoras. Basta fazer algumas 
consultas para contratação dos modelos de veículos mais antigos, importados e pesados como 
caminhões, rebocadores e semirreboques. As justificativas para não segurar vão desde estar fora da 
política de aceitação de risco ou até prêmios que inviabilizam a sua contratação. É capitalismo puro, é o 
negócio das companhias, buscam lucro e devem explicações aos acionistas. Assim, quem precisa de 
garantia e não encontra oportunidade de seguro é obrigado bancar o risco do seu próprio bolso. 

. As companhias seguradoras 
fizeram seu negócio com base nele, buscando exclusivamente o interesse econômico. Focadas em 
lucratividade, deixaram de operar em determinados ramos quando esses não correspondiam ao 
resultado esperado, independente de qualquer necessidade social. O governo chegou a se obrigar a 
interferir, criando, por exemplo, os “seguros obrigatórios”, onde o órgão regulador (Susep) disciplina e 
garante a oferta de mercado. Já os riscos de contratação facultativa, onde as companhias não auferem 
os lucros desejados, ficam sem a oferta da garantia de seguro. Recentemente o governo federal criou a 
Agência Brasileira de Fundos e Garantias (ABFG), chamada de SEGUROBRAS, muito criticada pelos 
executivos de grandes seguradoras. A estatal certamente será concorrente direta das seguradoras e 
resseguradoras privadas, atuando em qualquer ramo, principalmente naqueles que são desprezados 
pelas seguradoras privadas, motivo pelo qual o já manifestado descontentamento do atual mercado. 

Para atender a necessidade das pessoas, preocupadas com a possível perda de seus veículos, há cerca 
de 15 anos surgiram as “associações ou cooperativas de proteção” ou “de rateio”, que agregam grupos 
que, seja pelo preço ou pela não aceitação do risco, não conseguem contratar seguro. São entidades 
legais, que através do associativismo buscam, na união de pessoas, superar dificuldades e propiciar 
segurança à atividade dos associados. São entidades sem fins lucrativos, onde o grande segredo é o 
simples compartilhamento, em forma de rateio, dos prejuízos sofridos por algum membro. Seus custos, 
descarregados de grandes estruturas, hierarquias, lucratividade e comissões, que somados atingem 
frequentemente valores bem acima de 50% da arrecadação, resumem-se na divisão dos prejuízos entre 
os participantes do mesmo grupo, amparados pelo caráter social dessas entidades. 

Importa destacar que, na sua grande maioria as referidas associações são legalizadas – possuem CNPJ, 
Estatuto, Regimento e Atas de Assembleias registrados em cartório – e são formadas por grupos de 
pessoas que dependem de seus veículos para o exercício de suas atividades profissionais, ou seja, não 
podem ficar expostas e correr o risco de perder o mecanismo que permite sua sobrevivência no 
mercado de trabalho. 

As associações não possuem autorização da Susep para atuar porque não são – e é importante 
mencionar que não querem ser – seguradoras. São apenas organizações de ajuda mútua, é o 
mutualismo em sua essência. Sua diferenciação maior em relação a seguro é que as seguradoras, 
através das regulamentações, precificam previamente os riscos incertos e em caso de sinistro indenizam 
o segurado (quando o fazem). As associações apenas repõem o bem e rateiam os prejuízos 
efetivamente ocorridos (depois de acontecido), formal e organizadamente entre os Associados. Por sua 
finalidade, ainda conseguem oferecer aos participantes convênios e diferenciais que a força do grupo 
permite conquistar. 

Em sua grande maioria são organizações do bem, representando categorias que precisam de amparo 
para a recuperação material ou reposição de seu veículo e assim, continuar desenvolvendo suas 
atividades profissionais. É certo que a falta de regulamentação dificulta, mas não permite concluir que a 
atividade é ilegal ou irregular.  

Também é importante entender que na composição do preço do frete, além das despesas com os 
veículos como diesel, pneus, lubrificantes, pedágios, ipva, pessoal, etc., está embutido o custo com 



seguro ou proteção veicular e assim, quanto menor for essa despesa, menos afetará os preços dos 
produtos que chegam até nós. 

Agora, devido ao crescimento dessa atividade, tem se verificado nos últimos tempos uma preocupação 
muito maior em relação às associações, dando bastante enfoque também para as associações de 
proprietários de veículos de carga – transporte.  Por outro lado os números apontados neste trabalho 
demonstram uma controvérsia – não fazem seguro e não querem que se organizem para proteção - 
Basta ver as informações de mercado no próprio site da Susep, que divulga menos de 200 mil apólices 
emitidas, quando temos no Brasil aproximadamente 4,5 milhões de veículos de carga; seguros que na 
sua maioria garantem veículos leves de carga, ou seja, aceitam fazer seguro onde ganham dinheiro e os 
veículos pesados de carga ficam sem oferta de seguro. 

Comparando as associações com outras atividades consideradas inicialmente de caráter paralelo, temos 
as cooperativas de crédito que realizam atividades inerentes ao sistema bancário; as cooperativas de 
consumo em relação aos supermercados; as cooperativas de saúde em relação aos seguros de saúde; as 
cooperativas de habitação em relação às construtoras; os consórcios para com as financeiras; as 
revendas de veículos para com as concessionárias. Porque não as associações/cooperativas atendendo a 
necessidade de proteção veicular ante as seguradoras? Por muitas razões, as companhias de seguros 
não devem ser provedoras exclusivas de garantia, a exemplo do que já ocorre em outros países. 

Sob o rótulo de irregulares, algumas reclamações judiciais, com ou sem razão, sempre existirão em face 
das associações como em qualquer outra atividade. Em seguro não é diferente. Consultando os sites dos 
tribunais de justiça estaduais observam-se milhares de ações requerendo direitos contra seguradoras, 
propostas por segurados que tiveram seus direitos negados pelas companhias com base em cláusulas 
manifestamente abusivas e que em sua maioria são anuladas pelo judiciário.   

Por outro lado, temos muitos exemplos onde pessoas tiveram com a “proteção veicular” a continuidade 
de seus negócios, garantindo também menos inadimplência perante o sistema de financiamento de 
veículos e conseqüentemente menos problemas sociais.  

No dia 09/10/2012 o Senador Paulo Paim apresentou no Senado Federal o Projeto de Lei nº 356, 
propondo a alteração do artigo 53 do Código Civil, para permitir aos transportadores de pessoas ou 
cargas que se organizem em associação de direitos e obrigações recíprocas, criando fundo próprio para 
recursos destinados a prevenção e reparação de danos ocasionados aos seus veículos por roubo, 
acidente, incêndio, entre outros. Tal atitude demonstra que o próprio cenário político já reconhece as 
dificuldades que a categoria enfrenta, considerando necessário e urgente garantir o funcionamento 
dessas associações que vem suprindo a necessidade do caminhoneiro, necessidade essa que as 
companhias de seguro vêm se negando a atender por motivos exclusivamente financeiros. A FENACAT – 
Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores criou o site exclusivo para 
essa ação – www.manifestofenacat.org.br – para que toda a comunidade possa manifestar-se em apoio 
a esse movimento. 

Por fim, a proteção veicular não é a enganação que os seguradores, em defesa de uma reserva de 
mercado, estão pregando ao divulgar uma imagem negativa das associações de rateio, mas é sim a 
evolução que permitirá o acesso à proteção e tranquilidade para todos os interessados, e não apenas ao 
critério de exclusividade praticado pelo mercado segurador. 

Tudo indica que a “proteção veicular” veio pra ficar, só falta regulamentar. 

*As telas das consultas não estão anexadas devido ao grande volume, mas posso encaminhar aos interessados ou, os dados podem ser confirmados 
diretamente nos sites indicados neste trabalho.  

Blumenau(SC), 22 de novembro de 2012. 
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