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RESUMO 

 

 Neste trabalho, vamos discorrer sobre o universo do seguro e o 

gerenciamento de riscos dos ativos utilizados no transporte rodoviário de cargas. 

Atualmente as empresas de uma forma geral, buscam gerenciar seus custos devido 

à redução de suas margens pelo acirramento da concorrência e entrada de novas 

tecnologias. Um dos custos que vem crescendo, seja de forma direta, ou indireta, é 

o custo com seguro e o gerenciamento de risco.  

 O aumento da violência no Brasil, faz com que cada vez mais as 

seguradoras exijam dos transportadores meios de reduzir os riscos no transporte de 

cargas, por conseguinte, exigem maiores investimentos em ativos, como 

rastreadores, GPS’s, câmeras, bloqueadores, etc., que acabam sendo incorporados 

à frota, fazendo que seus custos aumentem. Além disto, as seguradoras escolhem 

segurar ativos que em tese, não lhe tragam prejuízos, limitando o universo de bens 

que possam ser segurados. 

 É neste contexto que serão explorados os temas relacionados à seguros 

e gerenciamento de riscos dos ativos. 

 

 

 

 

 

 

 
Palavras-chave: Seguro, Gerenciamento de Riscos, Custos. 
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ABSTRACT 

 

In this paper, we will discuss the universe of insurance and the risk management of 

assets used in road cargo transportation. Currently, companies in general seek to 

manage their costs due to the reduction of their margins due to increased competition 

and the entry of new technologies. One of the costs that has been growing, whether 

directly or indirectly, is the cost of insurance and risk management. 

The increase in violence in Brazil, makes more and more insurers demand from 

transporters means to reduce the risks in cargo transportation, and, therefore, 

demand greater investments in assets, such as trackers, GPS’s, cameras, blockers, 

etc., that end up being incorporated into the fleet, causing their costs to increase. In 

addition, insurers choose to ensure assets that, in theory, do not bring losses, limiting 

the universe of assets that can be insured. 

It is in this context that the issues related to insurance and asset risk management 

will be explored. 

 

 

 

 

 

Keywords:  Insurance, Risks Management, Costs. 
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1 RESUMO EXECUTIVO  
 

Desde os primórdios da história do comércio, através do sistema de trocas, 

surgiu a necessidade de se levar as mercadorias de um ponto para outro, ou seja, o 

transporte de cargas. Os desafios para aquela época e até pouco tempo atrás, era 

entregar ao consumidor a mercadoria num menor tempo e em condições adequadas.        

Ainda hoje os transportadores têm em seu DNA esta missão, porém com o passar 

do tempo, realizar este serviço tornou-se cada vez mais difícil e arriscado, devido a 

roubos, furtos, desvios, sinistros, etc. Para se ter uma ideia, no Brasil, no ano de 

2018, o prejuízo para o setor produtivo foi próximo à R$ 2 bilhões com a perda de 

cargas e veículos, conforme levantamento realizado pela Associação Nacional do 

Transporte de Cargas e Logística (NTC). Neste cenário, entram as seguradoras para 

atenuar os riscos. Em contrapartida à redução do risco, houve a elevação dos custos. 

O que se nota ao longo do tempo, é que as seguradoras cada vez mais transferem 

o custo pela mitigação dos riscos aos transportadores, sem que haja redução dos 

valores dos prêmios nas apólices. Ficam a cargo dos transportadores a implantação 

de dispositivos de segurança, como por exemplo, os bloqueadores, batedores, 

mudanças de rotas, entre outros. Em busca da redução dos custos através do 

gerenciamento do próprio risco, algumas alternativas vêm surgindo, como 

cooperativas e associações de seguros.  

 
1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

O projeto visa explorar o tema de gerenciamento de riscos e suas 

consequências nos custos com seguros de frota. Diante disso, pergunta-se se existe 

outra alternativa legal, além das seguradoras, que possibilite esta redução do custo 

com seguros dos ativos utilizados no transporte de carga rodoviário? 

 
1.2 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PROBLEMA A SER TRABALHADO E A 

RELEVÂNCIA DO PROJETO PARA A ORGANIZAÇÃO  

 

A intensa concorrência e redução das margens de lucratividade nos últimos 

anos, preocupam muito o setor de transporte. A necessidade de acompanhamento 

dos gastos é questão vital para as empresas. Desta forma, quaisquer modificações 

na matriz de custo impactam diretamente o resultado, visto a dificuldade de repasse 



13 
 

ao consumidor. Neste sentido, entende-se que a redução da influência das 

seguradoras no custo de gerenciamento de risco dos ativos é uma forma de otimizar 

o resultado. Ao longo dos anos, as exigências impostas pelas seguradoras geram 

custos aos transportadores, sem gerar vantagens perceptíveis a seus clientes. 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GERAL  

 
O Objetivo geral deste projeto, é propor uma alternativa menos onerosa aos 

transportadores rodoviários de carga, além das seguradoras, no que se refere à 

contratação de seguro da frota. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Os objetivos específicos foram assim estruturados: realizar análise 

bibliográfica do tema, realizar pesquisa sobre associativismo, estruturar um modelo 

mais econômico que substitua o papel das seguradoras na contratação de seguro 

da frota. 

 

1.4 BREVE APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS DO PROJETO APLICATIVO  

 
O presente trabalho, está estruturado em cinco capítulos.  

 

No primeiro capítulo, apresenta-se o resumo executivo onde um breve 

histórico da relação entre o sistema de transporte de carga e o gerenciamento de 

risco é descrito. Demonstra-se ainda, a problemática que induziu o escopo para a 

realização deste estudo, bem como os objetivos a serem alcançados ao final.  

 

No segundo capítulo são apresentadas as bases conceituais necessárias à 

fundamentação teórica. 

 

O terceiro capítulo é dedicado à metodologia da pesquisa. 
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No quarto capítulo é demonstrado o levantamento e análise das informações 

levantadas. Neste contexto, apresenta-se a análise do setor, onde são fornecidas 

informações sobre o mercado de cargas rodoviárias no Brasil, frota rodante, 

estatísticas de acidentes envolvendo caminhões e o embate entre seguradoras e 

associações de proteção veicular. Ainda são apresentados benchmarking, análises 

de resultado e a realidade atual da empresa. 

 
O quinto capítulo é dedicado ao desenvolvimento da proposta de solução 

indicada no objetivo geral deste trabalho. São demonstradas as análises de 

viabilidade da proposta, sejam elas técnicas, operacionais, estratégicas e 

financeiras. Apresenta-se ainda, cronograma para as ações que precisam ser 

executadas. 

 
Por fim, no sexto capítulo está disponível as considerações finais necessárias 

ao fechamento do trabalho e recomendações fora do escopo deste projeto, que 

possam ser utilizadas em trabalhos futuros.  
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 HISTÓRIA DO SEGURO 

 

Com o surgimento das civilizações, surgiu também o comércio através das 

trocas de mercadorias. Existem indícios que já na Babilônia, vinte e três séculos 

antes de Cristo, quando as caravanas atravessavam os desertos do Oriente para 

comercializar camelos já dividiam entre si prejuízos referentes aos perigos da 

travessia, desaparecimento e morte de animais. Com o passar dos tempos na China 

antiga e no império romano veio a navegação e também havia a necessidade de 

ressarcir membros que tivessem algum tipo de prejuízo. Sendo assim o homem 

sentiu a necessidade de controlar o risco e criou o seguro. Que é um contrato, onde 

a parte (segurado) quer proteção de um bem seu, e em caso de ocorrência de sinistro 

recebe o pagamento de um prêmio pago pela outra parte (segurador) que assume a 

obrigação de ressarcir. 

 
2.2 HISTÓRIA DO SEGURO NO BRASIL 

 

Brasil (1808) a partir de 24 de fevereiro surge a primeira sociedade de seguro 

a funcionar, a "Companhia de Seguros BOA-FÉ" sediada na Bahia. Seu objetivo foi 

operar no seguro marítimo, após a abertura dos portos ao comércio internacional. 

Apenas quando o "Código Comercial Brasileiro" foi promulgado 25 de junho de 1850, 

através da Lei n° 556, o seguro marítimo passou a ser estudado e regulado em todos 

os âmbitos, antes disto era regulado pelas leis portuguesas através da Procuradoria 

de Seguros das Províncias Imperiais.  

Com a aprovação do Código Comercial Brasileiro inúmeras seguradoras 

passaram a operar no Brasil, e isto foi de fundamental importância para o 

desenvolvimento do seguro, pois as seguradoras não se restringiram apenas ao 

seguro marítimo ao qual era expressamente previsto na lei, mas também começaram 

a trabalhar com o seguro terrestre. Até o final do século XIX o mercado segurador 

brasileiro já havia alcançado um desenvolvimento satisfatório.                                                                                             

Em 10/12/1901 foi regulamentado o funcionamento das companhias de 

seguros de vida, marítimos e terrestres nacionais e estrangeiras, já existentes ou 

que viessem a se organizar no território nacional através do Decreto n° 4.270 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9rio_Romano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Risco
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conhecido como "Regulamento Murtinho". Além de estender as normas de 

fiscalização a todas as seguradoras que operavam no país, esse Regulamento 

propiciou a criação da "Superintendência Geral de Seguros", subordinada 

diretamente ao Ministério da Fazenda.                         

Em 12 de dezembro de 1906, através do Decreto n° 5.072, a 

Superintendência Geral de Seguros foi substituída por uma inspetoria de seguros, 

também subordinada ao Ministério da Fazenda.                                                                                                      

Em 1º de janeiro de 1916, deu-se o maior avanço de ordem jurídica no campo 

do contrato de seguro, ao ser sancionada a Lei n° 3.071, que promulgou o "Código 

Civil Brasileiro", com um capítulo específico dedicado ao contrato de seguro.    

Em 28 de junho de 1933, o Decreto n° 22.865, transferiu a "Inspetoria de 

Seguros" do Ministério da Fazenda para o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio. No ano seguinte, através do Decreto n° 24.782, de 14/07/1934, foi extinta 

a Inspetoria de Seguros e criado o Departamento Nacional de Seguros Privados e 

Capitalização – (DNSPC), também subordinado aquele Ministério.                                                                          

Em 20 de junho de 1940 foi promulgado o Decreto n° 5.901, criando os 

seguros obrigatórios para comerciantes, industriais e concessionários de serviços 

públicos, pessoas físicas ou jurídicas, contra os riscos de incêndios e transportes 

(ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial ou lacustre).  

Em 21 de novembro de 1966 através do Decreto-lei n° 73, foram reguladas 

todas as operações de seguros e resseguros e instituído o Sistema Nacional de 

Seguros Privados, constituído pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP); 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Instituto de Resseguros do Brasil 

(IRB); sociedades autorizadas a operar em seguros privados; e corretores 

habilitados. O (DNSPC) foi substituído pela Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP), entidade autárquica, dotada de personalidade jurídica de Direito Público, 

com autonomia administrativa e financeira, jurisdicionada ao Ministério da Indústria 

e do Comércio até 1979, quando passou a estar vinculada ao Ministério da Fazenda. 
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2.3 SEGURO NO TRANSPORTE DE CARGA RODOVIÁRIO E SEUS CONCEITOS 

 

O seguro no transporte de carga é um mecanismo que funciona por meio de 

apólice, o objetivo é preservar e garantir o ressarcimento em caso de sinistralidade 

ocasionados por eventos de diversas naturezas. O intuito de se contratar um seguro 

é a capacidade de minimizar qualquer prejuízo que venha a ocorrer durante a cadeia 

de distribuição.               

As principais causas no qual o seguro é contemplado:  

 Danos na carga causados por acidentes; 

 Danos na carga causados por avarias; 

 Furtos; e  

 Roubos. 

Há dois tipos de modalidades de seguro no transporte rodoviário de cargas para 

os quais as apólices são destinadas: para o transporte nacional e para o transporte 

internacional. A apólice destinada ao transporte nacional pode ser avulsa, uma para 

cada viagem ou aberta para o caso de haver vários deslocamentos. Já a apólice 

destinada ao transporte internacional, enquadra-se nas operações de comércio 

exterior.      

                                                                                                                                

2.3.1 SEGURO DE TRANSPORTE NACIONAL 

 

O Seguro de Transporte Nacional é obrigatório, e é determinado pelo Decreto-

Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, artigo 20 e de acordo com o Capítulo VI do 

Decreto de Lei nº 61.867 de dezembro de 1967, ressalta que as pessoas jurídicas 

são obrigadas a segurar os bens ou mercadorias de sua propriedade ou por meio de 

transportadoras contratadas para qualquer situação, contra riscos inerentes aos 

transportes ferroviários, rodoviários, aéreos e hidroviários, desde que a origem e o 

destino do embarque ocorram em território nacional. 

 

2.3.2 RCTR-C – SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO 

TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA (RESPONSABILIDADE PELA 

CONTRATAÇÃO) 

http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/24/1966/73.htm
http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/24/1966/73.htm
http://www.guiadotrc.com.br/Seguros/dec61867_67.pdf
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De acordo com a FENASEG (2007) Circular 010/2007 o seguro RCTR-C 

também é obrigatório e deve ser atrelado a quem faz a logística de transporte, sendo 

este um operador logístico contratado ou mesmo a própria transportadora de cargas 

conforme alínea "h" e "m" do artigo 20 do Decreto-Lei n° 73/66. No entanto, a 

cobertura desse seguro é diferente, cobre apenas prejuízos pelos quais o próprio 

transportador seja responsável, ele só se responsabiliza por danos e perdas 

decorrentes de acidentes com o veículo, como colisão, capotamento, incêndio, 

explosão e abalroamento, excluindo casos de roubos, furtos e/ou desaparecimento 

do veículo transportador. A mesma circular esclarece ainda que, conforme previsto 

no inciso I do art. 13 e no inciso VI do art. 12 da Lei 11.442/2007, o seguro de RCTR-

C (Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário – Carga), originalmente 

obrigação do transportador, de acordo com CNSP (2007) através das Resoluções 

123/05 e 134/05, pode ser contratado pelo dono da carga (embarcador), na 

qualidade de estipulante, exonerando a responsabilidade do transportador dos riscos 

cobertos. 

 Riscos cobertos: Garante o reembolso das reparações pecuniárias a 

que o segurado esteja obrigado, por força de lei, por perdas ou danos 

causados a bens e mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe 

tenham sido entregues para transporte. Cobre os transportes por 

rodovia em território nacional, contra conhecimento de transporte 

rodoviário, nota de embarque ou ainda outro documento hábil, desde 

que aquelas perdas ou danos sejam decorrentes de acidentes 

ocorridos durante o transporte, tais como: colisão, capotagem, 

abalroamento, tombamento, incêndio ou explosão, exceto nos casos 

de dolo. 

 Início e fim da cobertura: Inicia a partir do momento que os bens ou 

mercadorias são recebidos pelo transportador, no local de início da 

viagem contratada, e termina quando são entregues ao destinatário.  

Importância segurada: Corresponderá aos valores integrais dos bens ou 

mercadorias declaradas nos conhecimentos de embarque, limitada ao valor 

contratado na apólice. 

 

http://www.guiadotrc.com.br/pdfiles/resolucao123seguros.pdf
http://www.guiadotrc.com.br/pdfiles/resolucao123seguros.pdf
http://www.guiadotrc.com.br/pdfiles/resolucao123seguros.pdf
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2.3.3 RCF-DC – RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA DO 

TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO POR DESAPARECIMENTO DE CARGA 

 

O seguro RCF-DC não é obrigatório, e quando contratado o custo e a 

responsabilidade é de quem irá executar o transporte rodoviário. Para ser contratado, 

esse seguro deve ser obrigatoriamente feito junto do seguro RCTR-C, e o 

ressarcimento é realizado basicamente para os casos de roubos e furtos. Uma das 

premissas para a cobertura desse ramo é que o veículo transportador seja roubado 

concomitantemente com a mercadoria transportada. 

As seguradoras geralmente exigem regras de gerenciamento de risco para 

evitar e ou minimizar os prejuízos em caso de sinistralidade. 

           

Figura 1 – Principais Seguros de Transporte Nacional – Brasil 

 

Fonte: CNseg (2019), adaptada pelos autores  
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2.4 SINISTRO E SEU CONCEITO 

  

Segundo a SUSEP (2006) o sinistro no mercado de seguro baseia-se em 

qualquer ocorrência que possa a vir a acontecer por acidente ou que gere prejuízo 

material e será coberto desde que este esteja especificado na apólice contratada. 

Quando o veículo sofre colisão de forma involuntária ou quando o veículo é furtado 

ou roubado e na apólice havia sido contratado a cobertura, isto é um sinistro 

 No meio do transporte, o sinistro pode ocorrer por duas maneiras, de modo 

parcial e de modo integral. Parcial é quando o veículo sofre um dano/colisão e não 

chega a 75% do valor das mercadorias transportadas, o modo integral por sua vez é 

quando este percentual é ultrapassado e então se caracteriza como perda total. 

As principais ocorrências nos sinistros são por colisões, incêndios, avarias, 

extravios, quedas, furtos ou roubos. 

 

2.4.1 DOCUMENTOS SOLICITADOS EM CASO DE SINISTRO 

 

Caso aconteça um sinistro é necessário apresentar boletim de ocorrência, 

documento do motorista, documento do veículo, número de averbação, manifesto de 

carga, conhecimentos de transportes envolvidos, declaração manuscrita do 

motorista sobre o acontecido e fotos da ocorrência. 

Após a apresentação destes documentos, é solicitada uma vistoria por um 

perito da companhia seguradora que avalia o sinistro e a causa, sendo este um 

procedimento obrigatório em todos os casos, onde todos os custos de vistoria são 

por conta da seguradora. Finalizado a vistoria e aberto o sinistro, o segurado tem até 

30 dias para ser ressarcido parcial ou integral, conforme classificação do sinistro 

ocorrido. 

 

2.5 ESTATÍSTICAS DE ROUBOS NO BRASIL  

 

Segundo a NTC (2018) foi realizado um levantamento que mostra que o 

prejuízo para o setor produtivo é próximo à R$ 2 bilhões com a perda de cargas e 

veículos. 
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A partir do cruzamento de dados entre as polícias Rodoviária Federal, Militar 

e Civil foi levantado que o número de ataques e ocorrências a transportadores 

vinham aumentando até 2017 (quando o número chegou a 25.950 roubos no país), 

porém no ano de 2018 esses números caíram em 15% e o principal elemento para 

que ocorresse essa queda foi uma intervenção federal ativa na área de segurança. 

Entretanto, existe muita reclamação por parte dos representantes do setor 

produtivo por falta de articulação dos governos para um plano nacional de segurança 

para os transportadores. Pois ainda é um número bastante elevado 22 mil roubos de 

carga no país. 

Nos últimos seis anos, o roubo de cargas tornou-se para as quadrilhas de 

tráfico de drogas e as facções criminosas um modelo de negócio por causa da 

vulnerabilidade das estradas, devido as cidades possuírem falhas de segurança 

pública e as mercadorias possuírem um alto valor de retorno. Foi registrado 14.400 

casos de roubos de carga no país no ano de 2012, e esse número subiria ano a ano 

até chegar ao pico, registrado no ano de 2017. 

A região Sudeste desponta como o território mais hostil aos transportadores, 

dos 25.950 ataques totais ocorridos no Brasil, 85,53% ocorreram nesta região do 

território nacional, 40,81% no estado do Rio de Janeiro, maior registro relacionado a 

este tipo de crime e 40,75% no estado de São Paulo. 

Somente estes dois estados concentram mais de 80% das ocorrências. 

Cigarros, bebidas, artigos farmacêuticos, artigos alimentícios, eletrônicos e 

autopeças são os produtos mais visados pelas quadrilhas, que na maioria das vezes 

estão vinculadas ao tráfico de drogas.  

Aproximadamente 78% das ocorrências registradas relacionadas a roubo de 

cargas ocorrem em áreas urbanas e 22% dos ataques em rodovias. Quando se trata 

dos crimes nas cidades, a maioria dos ataques são realizados no período matutino, 

enquanto, nas rodovias, o maior volume de roubos é registrado no período da 

noturno. 

O Sudeste do país é a região mais visada devido estes estados serem os 

grandes polos econômicos, onde é intensa a circulação de carga, além do que a 

presença mais intensa também de traficantes e de integrantes de facções criminosas 

favorece o volume de ações contra os transportadores. 
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Com o avanço desta criminalidade faz com que o valor do frete bem como o 

custo do seguro das cargas seja influenciado, encarecendo todo o setor, sendo 

necessário a tomada de decisão através de gerenciamentos de riscos no transporte 

de cargas. 

 

2.6 – GERENCIAMENTO DE RISCOS NO TRANSPORTE  

 

Pode-se encontrar a definição de risco como sendo: “Ameaça ou perigo; 

possibilidade de uma ocorrência ou episódio futuro arriscado ou incerto”. Para 

reduzirmos o risco, é necessário conhecê-lo e alinhavar estratégias que reduzam 

consideravelmente suas consequências. Tratamos então, do que chamamos de 

Gerenciamento de Risco. Para Moura (2005, p. 28), o gerenciamento de risco 

consiste: 

...no planejamento das ações de prevenção de riscos operacionais 

relacionados à segurança das cargas transportadas, objetivando 

reduzir e minimizar o índice de sinistros, garantir a qualidade dos 

serviços prestados e o cumprimento dos prazos de entrega 

contratados. 

 

Como pode-se depreender, o planejamento dos riscos associados à cadeia 

logística, é base fundamental para redução de perdas pelos transportadores. Mas de 

qualquer forma, os riscos fazem parte do negócio. Então pode-se em alguns casos 

evitá-los e outras vezes, só nos cabe correr o risco. Neste caso, o caminho mais 

viável para diluir os custos derivados do risco assumido, é se utilizar de um dos 

princípios básicos do seguro: o mutualismo, que nada mais é do que repartir entre 

todos os possíveis ganhos e perdas. 

Uma das partes do cálculo do custo do seguro, está atrelado à frequência e 

gravidade do risco. A estatística é a ferramenta utilizada para determinar o valor de 

uma apólice, através da técnica probabilística da lei dos grandes números (LGN).  

Ross (2010) descreve que ao se fazer uma experiência repetidas vezes, 

a média aritmética dos resultados da realização tende a se aproximar do valor 

esperado à medida que mais tentativas se sucederem. Quanto maior os eventos se 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_esperado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_esperado
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repetirem, mais a probabilidade da média aritmética dos resultados observados irá 

se aproximar da probabilidade real. 

É lógico que a formação do preço do seguro não é só o valor do risco 

envolvido, chamado de prêmio de puro risco. Deve-se levar em conta também as 

despesas operacionais e o lucro, conhecidos como carregamento.   

 

2.7 SEGURADORAS E REGULADORAS 

 

Seguradoras são empresas diferentes de corretoras de seguros e de 

reguladoras, constituídas sob a forma de sociedades anônimas, são elas que irão 

assumir os riscos e indenizar com o prêmio estabelecido o segurado ou a quem este 

designar na apólice no caso de ocorrer um sinistro.  

Segundo Brasil (1967), artigo 192, as seguradoras devem obter autorização 

prévia do governo para operar e pautar suas ações pelas leis básicas do setor Brasil 

(1966 e 1967) (Decreto-Lei n° 73/66, regulado pelo Decreto nº 60.459/67), pelos 

Códigos Civil e Comercial e por regulamentos emitidos pelos órgãos reguladores 

estatais. É necessário para se tornar uma seguradora a autorização da SUSEP, 

órgão responsável pela autorização, controle e fiscalização dos mercados de 

seguros no Brasil.  

As seguradoras têm como objetivo vender os produtos relacionados aos 

seguros bem como aceitar ou rejeitar riscos e definir os prêmios que deverão ser 

cobrados, não sendo possível exercer outra atividade a não ser a venda de produtos 

que não os seguros, planos de previdência e títulos de capitalização. 

No caso de sinistro, as indenizações não são pagas imediatamente, é 

necessário um processo de regulação e liquidação de sinistro, ao qual inicia com a 

informação imediata da ocorrência.  

Segundo SUSEP (2006) a veracidade das informações repassadas pelo 

segurado e seus respectivos danos, é verificada e analisada se está condizente com 

as coberturas contratadas na apólice. A indenização não será paga se a seguradora 

entender que houve dolo por parte do segurado, ou que o bem não estava coberto 

ou que se tratava de risco excluído das condições contratuais do seguro.  

Estando em conformidade inicia-se a fase de liquidação que consiste no 

cálculo e pagamento da indenização. O cálculo do valor dos prêmios puros, 
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graduação de comissões, provisões de prêmios não ganhos e de sinistros é de 

responsabilidade do departamento de atuária e estatística.  

Instituições oficiais reguladoras estabelecem regras de solvência e requisitos 

de Capital Mínimo Requerido (CMR) para as seguradoras operarem, sendo o maior 

valor entre a Capital Base (CB) e o Capital de Risco (CR).  

 

CB - é composto de uma parcela fixa, que corresponde à autorização 

para operar em seguros ou previdência complementar aberta, com 

uma parcela variável para operação em oito regiões diferenciadas do 

país.  

 

Os valores exigidos são diferenciados com a área de atuação, sendo maiores 

para as para as companhias de seguro de âmbito nacional e menores para as 

companhias de seguro de âmbito regionais.  

 

CR - é o montante variável de capital que a seguradora deve manter 

a qualquer tempo para garantir os riscos inerentes à operação, risco 

de crédito, definidos como risco de subscrição, risco operacional e 

risco de mercado. 

As seguradoras também devem respeitar regras de solvência, que tem como 

objetivo verificar que as empresas estejam com as condições financeiras aptas para 

pagar no tempo certo todas as suas dívidas. 

As empresas são aferidas da solvência através de várias atividades de 

monitoramento, como ações regulatórias em relação ao nível de capital requerido, 

elaboração periódica de relatórios, análises de planos corretivos e de recuperação 

de solvência, ferramentas de supervisão prudencial à distância, elaboração de 

normas. 

Segundo SUSEP (2013) capítulo II, art. 2º, define que: 

 

“patrimônio líquido ajustado (PLA): patrimônio líquido contábil ou 

patrimônio social contábil, conforme o caso, ajustado por adições e 

exclusões, para apurar, mais qualitativa e estritamente, os recursos 

disponíveis que possibilitem às sociedades supervisionadas 
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executarem suas atividades diante de oscilações e situações 

adversas, devendo ser líquido de elementos incorpóreos, de ativos 

de elevado nível de subjetividade de valoração ou que já garantam 

atividades financeiras similares, e de outros ativos cuja natureza seja 

considerada pelo órgão regulador como impróprias para resguardar 

sua solvência” 

 

A resolução busca possibilitar que as empresas possam exercer suas 

atividades de maneira normal, mesmo em situações adversas e resguardar os 

segurados. 

A SUSEP (2006) determina que lhe seja enviado um plano de regularização 

de solvência (PRS) e intervirá nas seguradoras, quando: 

a) A seguradora tiver insuficiência do PLA em relação ao CMR de até 50%; 

b) Apresentar insuficiência de ativos líquidos em relação ao CR. Se a 

Insuficiência do PLA for maior que 50% e menor ou igual a 70%, a 

seguradora fica sujeita a regime especial de direção fiscal; 

c) Apresentar insuficiência do PLA em relação ao (CMR) superior a 70%. 

Neste caso, a seguradora fica sujeita à liquidação extrajudicial; 

Caso o ativo seja insuficiente para pagar pelo menos metade das obrigações 

com credores preferenciais, é decretada a falência da empresa. 

A seguradora tem duas opções para assumir o risco em relação a seu 

patrimônio: Seguir as normas de solvência da SUSEP e aportar capital adicional na 

quantia que resguarde esse risco ou a segunda opção é transferir o risco excessivo 

para seguradoras especializadas. Esta prática é conhecida resseguro, e as 

empresas que pactuam com esse tipo de risco são as denominadas resseguradoras. 

O resseguro é o seguro da seguradora, o qual aprova que um segurador 

conceda a parte do risco que ultrapassa sua capacidade de retenção. Exemplo disso, 

são as resseguradoras que arrecadam um prêmio por assumir risco. 

Somente resseguradoras estrangeiras, as quais operam em todo o mundo e 

possuem uma vasta experiência no gerenciamento de riscos complexos e de altos 

valores aceitam assumir integralmente estes riscos, diferentemente das seguradoras 

nacionais.   
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O gerenciamento de riscos atualmente, é quase que totalmente indexado às 

seguradoras. Na busca de redução de custos e na busca por produtos e serviços 

mais exclusivos, outras formas de gerenciamento de riscos estão sendo 

demandadas pelo mercado, como cooperativas e associações. 

 

2.8 HISTÓRIA DO COOPERATIVISMO 

 

Certamente já se ouviu a célebre frase do Filósofo Platão (428-348 a.C.) que 

diz que a necessidade é a mãe de toda invenção. Geralmente as melhores ideias 

surgem em momentos de dificuldade. Foi partindo desta premissa que o 

cooperativismo surgiu.  

Segundo OCB (2018), o movimento cooperativista teve início em 1844, na 

cidade de Rochdale-Manchester, no interior da Inglaterra. Um grupo de 28 indivíduos 

se uniram para montar seu próprio armazém, e com isso, superar a dificuldade de 

aquisição no comércio já instalado. A proposta consistia em comprar alimentos em 

grande quantidade, para conseguir preços melhores. Tudo o que fosse adquirido 

seria dividido igualitariamente entre o grupo. Nascia, então, a “Sociedade dos Probos 

de Rochdale”. 

 

Figura 2 - Cronologia do cooperativismo no Brasil 

 

Fonte: OCB (2018), adaptado pelos autores. 

 

“1889 - Fundação da 
Cooperativa Econômica dos 

Funcionários Públicos de Ouro 
Preto em Minas Gerais

1902 - O padre suíço Theodor Amstad 
fundou a primeira cooperativa de crédito do 
Brasil

1906 – Surgimento das 
cooperativas agropecuárias

1969 - Foi criada a 
Organização das Cooperativas 
Brasileiras (OCB)

1971 – Sancionada a Lei 5.764/71 que 
disciplinou a criação de cooperativas

1988 – A Constituição de 1988, que 
proibiu a interferência do Estado nas 

associações
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Ainda OCB (2018), o cooperativismo no Brasil seguiu a seguinte cronologia: 

 “1889 - Fundação da Cooperativa Econômica dos Funcionários 

Públicos de Ouro Preto em Minas Gerais cujo foco era o consumo 

de produtos agrícolas. Depois dela, surgiram outras cooperativas 

em Minas e também nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Rio Grande do Sul. 

 1902 - O padre suíço Theodor Amstad fundou a primeira 

cooperativa de crédito do Brasil: a Sicredi Pioneira, que continua 

até hoje em atividade. Com sede em Nova Petrópolis (RS), a 

cooperativa foi a solução encontrada por Amstad para melhorar 

as vidas dos moradores do município, que até então não contava 

com nenhum banco. 

 1906 – Surgimento das cooperativas agropecuárias, idealizadas 

por produtores rurais e por imigrantes, especialmente de origem 

alemã e italiana.  

 1969 - Foi criada a Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB) e no ano seguinte, a entidade foi registrada em cartório. 

Sociedade civil e sem fins lucrativos, com neutralidade política e 

religiosa. 

 1971 – Sancionada a Lei 5.764/71 que disciplinou a criação de 

cooperativas com a instituição de um regime jurídico próprio.  

 1988 – A Constituição de 1988, que proibiu a interferência do 

Estado nas associações, dando início efetivamente à autogestão 

do cooperativismo, conforme redação expressa no Artigo 170 § 

2º, que diz que a lei apoiará e estimulará o cooperativismo e 

outras formas de associativismo. ” 

 

2.8.1 NÚMEROS DO COOPERATIVISMO NO MUNDO E NO BRASIL 

 

É nítida a importância das cooperativas e associações para a economia 

global. A grandeza dos números nos mostra isso, a cada ano, a necessidade de 

agrupamento de serviços e soluções vem sendo cada vez mais exigidos. No Brasil, 

a área de seguros e compartilhamento de riscos ainda está engatinhando, mas já se 

observa um movimento bastante forte no setor de seguros de veículos. Na 

Alemanha, por exemplo, já existe a FRIENDSURANCE e nos Estados Unidos, a 

LEMONADE, INSURTECHS que atuam em grande escala e com bastante sucesso. 
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Em artigo publicado pela FENACOR (2019), estas informações ficam bastante 

claras.  

Figura 3 – Números do Cooperativismo no Mundo 

Fonte: OCB (2018), adaptado pelos autores 

A associação de pessoas físicas ou jurídicas para a área de seguros através 

do sistema Peer To Peer (P2P) deverá ser uma tendência para o futuro.  

Através dos dados apresentados pode-se identificar neste trabalho que a 

representatividade é grande no mercado brasileiro, e isto faz com que desde as 

pequenas até as grandes transportadoras possam obter maior poder de negociação. 

 

2.8.2 PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO 

 

Segundo OCB (2018), com o intuito de orientar os cooperativistas ao redor de 

todo o mundo, a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) redigiu em 1985, sete 

princípios norteadores do cooperativismo, baseados nos mesmos desde que foi 

fundada a primeira cooperativa da história, em 1844, sejam eles: 

 

1. Adesão voluntária e livre – Um modelo para todos; 

2. Gestão democrática – Todos têm os mesmos poderes; 

3. Participação econômica dos membros – Todos são donos; 

4. Autonomia e independência – Todos têm autonomia de decisão; 

5. Educação, Formação e Informação – Todos ensinam e aprendem; 

 Números Globais

•1,2 bilhões de cooperados;

•280 milhões de colaboradores;

•3 milhões de cooperativas;

•As 300 maiores cooperativas
faturaram em 2018, US$ 2,1
trilhões.

 Números no Brasil

•6,9 mil cooperativas;

•14,6 milhões de cooperados;

•425 mil empregados;

•100,3 bilhões de patrimônio
Líquido.
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6. Intercooperação – Todos se ajudam; 

7. Interesse pela comunidade – Todos saem ganhando. 

 

O Cooperativismo apregoa a liberdade de escolha e compartilhamento de 

riscos a todos seus integrantes, mas é necessário que todas as regras do jogo sejam 

conhecidas e respeitadas por todos, pois envolve recursos alocados. A forma 

democrática com que se cria a cooperativa, não deve ser confundida com que tudo 

seja permitido. No caso de cooperativa de seguros, estas regras deverão ser ainda 

mais incorporadas aos associados, visto que os riscos de se ganhar ou perder são 

eminentes. 

 Os princípios cooperativistas devem ser seguidos e colocados em prática 

constantemente, com o intuito de atender as expectativas de quem adota o sistema 

e estando em consonância com os interesses de todos os envolvidos.  

O cooperativismo vem se tornando cada vez mais comum no cotidiano das 

pessoas, tendo em vista a formação de um grupo diversificado que buscam um único 

objetivo, tendo benefícios coletivos, autonomia e ao mesmo tempo pertencendo à 

uma classe regida por órgãos competentes. 

 

2.8.3 O QUE É COOPERATIVISMO 

 

A Lei 5.764/71, em seu artigo 4º preceitua que: 

“As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, 

constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se 

das demais sociedades...” 

Segundo Sales (2010) o cooperativismo é uma forma de somar capacidade 

dentro de um mundo de concorrência. É uma forma de preservar a força econômica 

e de vida dos indivíduos de um mesmo padrão e tipo, com objetivos comuns e com 

as mesmas dificuldades. 

Como Sales (2010) ressalta, a preservação da força econômica e 

sobrevivência à concorrência são vitais para que se alcance a lucratividade e 

rentabilidade do capital investido. Através do compartilhamento de riscos, pode-se 
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reduzir os custos operacionais. Um exemplo para traduzir isso, é a associação de 

seguro para veículos, onde cada transportador paga individualmente por cada item 

que for segurar. Se houver um agrupamento de transportadores, o gerenciamento 

de risco poderá ser discutido e diluído seu custo.   

 No primeiro momento, grande parte de quem procura uma cooperativa é 

pensando em redução de custos. Porém, ao pertencer e conhecer as normas e 

padrões seguidos por elas, percebem que vai além do benefício financeiro. As 

cooperativas têm um movimento econômico e social.  

 

2.8.4 ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE SEGUROS 

 

As associações são registradas nos cartórios de pessoas jurídicas de forma 

legal, por meio de estatuto nos termos dos artigos 46 e 54 do código civil. No Artigo 

46, encontram-se itens obrigatórios a serem declarados no registro, sejam eles:  

I. A denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo 
social, quando houver; 

II. O nome e a individualização dos fundadores ou instituidores, e 
dos diretores; 

III. O modo porque se administra e representa, ativa e passivamente, 
judicial e extrajudicialmente; 

IV. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração, e 
de que modo; 

V. Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente, pelas 
obrigações sociais; 

VI. As condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu 
patrimônio, nesse caso. 

No artigo 54, esclarece ainda que, sob pena de nulidade, o estatuto das 

associações conterá:  
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I. A denominação, os fins e a sede da associação; 

II. Os requisitos para a admissão, demissão e exclusão 
dos associados 

III. Os direitos e deveres dos associados; 

IV. As fontes de recursos para sua manutenção; 

V. O modo de constituição e de funcionamento dos órgãos 
deliberativos; 

VI. As condições para a alteração das disposições 
estatutárias e para a dissolução; 

VII. A forma de gestão administrativa e de aprovação das 
respectivas contas (incluído pela Lei nº 11.127, de 2005).  

De acordo SUSEP (2019), o mundo dos seguros compreende cifras vultosas.  

Desta forma, a busca por proteção deste mercado é cada vez mais acirrada e 

quaisquer tentativa de entrada ou mudança naquilo que já está pré-concebido, terá 

resistência fortíssima. O que se vê nos últimos anos, é a busca dos consumidores 

em reduzir seus custos e que os produtos oferecidos, tenham as características que 

os atendam.  

Segundo SUSEP (2019), pode-se questionar se associações e cooperativas 

são seguras, como descrito abaixo:  

“Algumas associações e cooperativas estão comercializando 
ilegalmente seguros de automóveis com o nome, por exemplo, de 
"proteção", "proteção veicular", "proteção patrimonial", dentre outros. 

Como essas associações e cooperativas não estão autorizadas pela 
SUSEP a comercializar seguros, não há qualquer tipo de 
acompanhamento técnico de suas operações. 

A única forma legal dessas associações e cooperativas atuarem é 
como estipulantes de contratos de seguros, ou seja, contratando 
apólices coletivas de seguros junto a sociedades seguradoras 
devidamente autorizadas pela SUSEP, passando a representar seus 
associados e cooperados como legítimos segurados”. 

Como pode-se depreender, a SUSEP, aduz a ilegalidade da operação das 

associações e cooperativas na questão de serem auto gerenciadoras de seus riscos.  

No entanto, Silva e Reche (2014), em suas conclusões finais, esclarecem: 

O associativismo é direito fundamental que se encontra esculpido na 

Constituição Federal de 1988. Todos têm o direito de livre escolha e 

este tipo de opção no mercado tem gerado grandes discussões 
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judiciais, ao qual a SUSEP, Ministério Público e Polícia Federal, vem 

tentando intervir de forma arbitraria e inconstitucional o que é 

permitido por lei. A partir das informações acima expostas, conclui-se 

que as associações, sem necessitar de autorização da SUSEP, 

podem prestar serviços de proteção veicular para com seus 

associados, desde que funcionem sob regime fechado de ajuda 

mútua. Destarte, com as elucidações apresentadas em leis, projetos 

de leis e jurisprudências dos tribunais, arremata-se, as associações 

não podem ser consideradas como “seguros piratas”, termo esse 

errôneo dado pela Superintendência de Seguros Privados e pelas 

seguradoras. Pode-se declarar, assim, que as atividades das 

associações são totalmente legais e diferenciadas de seguro, sendo 

cada vez mais abrangidas pelo judiciário Brasileiro. 

 

Como se vê, a matéria pela assunção do gerenciamento de risco, ainda não 

está bem definida. De qualquer forma, o mercado está buscando soluções, 

inovações e transformações na relação de consumo e isto não pode ser relevado. 

Um exemplo disso, é a Federação Nacional das Associações de 

Caminhoneiros e Transportadores (FENACAT) que surgiu justamente para suprir a 

necessidade dos caminhoneiros autônomos e transportadores de todo o Brasil de 

contratar a proteção do Casco. Conforme a FENACAT (2019), “as seguradoras 

negam aos caminhoneiros, de um modo geral, a contratação de apólices para a 

cobertura de eventuais prejuízos em função de fatores como: a idade da frota 

brasileira, o alto índice de roubos e as péssimas condições da malha rodoviária, que 

provocam o aumento de acidentes”.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o mecanismo do 

gerenciamento de riscos nas empresas de transporte de cargas, a fim de analisar a 

possibilidade de reduzir o custo com apólice de seguros pago pelas empresas. O 

método da pesquisa será a pesquisa qualitativa junto da quantitativa. Segundo 

Godoy (1995), a abordagem qualitativa utiliza diversas modalidades de investigação 

e teste de hipóteses entre as quais a pesquisa: a pesquisa documental, o estudo de 

caso e a etnografia. 

VIII. Do ponto de vista metodológico, a melhor maneira 

para se captar a realidade é aquela que possibilita ao 

pesquisador “colocar-se no papel do outro”, vendo o mundo 

pela visão dos pesquisados. (GODOY, ARILDA SCHMIDT, P. 

61 – 1995) 

 

Pesquisa Qualitativa: Através de levantamento de dados foi possível compreender 

os fatos e fenômenos, para se ter a percepção da realidade atual do gerenciamento 

de riscos nas empresas de transporte de cargas, com base nos custos praticados e 

pagos pelas transportadoras. 

 

Pesquisa Quantitativa: Colher dados numéricos mensuráveis, possibilitando 

entendermos a dimensão do problema e comparar os resultados. 

 

Na coleta de dados, foi efetuado levantamento bibliográfico, documental e 

entrevistas em empresas de transporte de cargas rodoviário. Foi realizada uma 

pesquisa quantitativa, visando entender e compreender as dificuldades do tema no 

meio/modal escolhido. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

 

4.1 ANÁLISE DO SETOR  

 

4.1.1 O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL 

 

O transporte de cargas é um dos pilares da economia brasileira, em geral, ele 

é composto pelo relacionamento entre os modos de transporte, o meio transportador 

e os terminais de carga. Ele é tão importante que o deslocamento dos produtos pode 

alcançar a marca de 64% dos custos logísticos, podendo chegar ao dobro do lucro 

de cada mercadoria em algumas situações (CNSeg 2019).   

O transporte rodoviário de cargas (TRC), movimenta aproximadamente 60% 

dos bens, com custo estimado em 6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. No 

caso do Brasil, existem alguns desafios a serem enfrentados, já que apenas 0,8% 

do PIB é destinado a investimentos em infraestrutura de transporte. Em outros 

países, os investimentos giram entre 8 e 10%. 

Mesmo com outras três opções (ferroviário, marítimo e aéreo), o principal meio 

de movimentação de cargas no Brasil é o transporte rodoviário. Seu custo gira em 

torno de 6% do PIB nacional e representa mais de 60% da movimentação de 

mercadorias. Na indústria alimentícia, a receita chega a 65,5%, enquanto na 

Agroindústria, atinge 62%. 

Esses dados demonstram que mais da metade da receita líquida das 

empresas passa pelas rodovias. O Brasil tem aproximadamente 1,720 milhão de 

quilômetros de estrada, mas isso não significa facilidade no deslocamento. Desse 

total, apenas 12,3% é pavimentada e somente 50% das rodovias federais estão em 

bom estado.  

Um número bastante assustador aparece no setor quando se trata de roubos 

de carga. Segundo a Associação Nacional de Transporte de Cargas (NTC), as 

ocorrências desta natureza, causam prejuízos gigantescos aos envolvidos. Os 

gráficos a seguir, demonstram os dados coletados de 2003 a 2018, evidenciando o 

número de ocorrências e os valores subtraídos. 

 
 
 
 

http://publicacoes.fatea.br/index.php/raf/article/download/1737/1283
http://www.cnt.org.br/Imprensa/noticia/brasil-tem-apenas-12-da-malha-rodoviaria-com-pavimento
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Figura 4 – Número de Ocorrências de Roubos de Cargas no Brasil 

 

Fonte: NTC (2018), adaptado pelos autores 

 

Figura 5 – Valores Subtraídos com Roubos de Cargas no Brasil 

 

Fonte: NTC (2018), adaptado pelos autores 
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4.1.2 A FROTA RODOVIÁRIA DE CARGA NO BRASIL 

 

Segundo informação publicada no Boletim Estatístico CNT (agosto 2019), a 

frota de caminhões no Brasil, conta com aproximadamente 2,8 milhões de unidades, 

espalhadas nos 1,7 milhões de quilômetros de rodovias. Nestes caminhões são 

transportados anualmente próximo a 500 milhões de TKU’s (tonelada quilômetro 

útil), correspondente a 61% total da carga transportada.  

De acordo com a ANTT (2020) a idade média da frota é de 12,8 anos, 

divulgada através de atualizações diárias no RNTRC.  

É nítida a importância do modal rodoviário no cenário nacional e no 

crescimento do PIB nacional. A produção de caminhões teve crescimento de 27% 

em 2018 em relação a 2017 e de 7,5% em 2019 em relação a 2018 (Anfavea 2020). 

 

4.1.3 A ESTATÍSTICA DE ACIDENTES COM CAMINHÕES 

 

 O crescimento das movimentações de carga via modal rodoviário, também 

traz consequências no que tange a acidentes envolvendo caminhões.   

Em um painel publicado pela CNT (2019) sobre acidentes, em 2018 foram 

registrados 18.239 acidentes nas rodovias federais brasileiras com o envolvimento 

de pelo menos um caminhão.  

As principais causas relacionadas aos acidentes envolvendo caminhões 

estão: 
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Figura 6 - Principais Causas 

 

Fonte: CNT (2018), adaptado pelos autores 

 

Ainda segundo o relatório da CNT (2019), 67% dos acidentes com mortes, 

ocorrem por colisão frontal. Um acidente com caminhão, em geral, é bem mais 

dispendioso ao país que acidentes com veículos de passeio, devido aos custos 

diretos e indiretos envolvidos. 

 

4.1.4 SEGURADORAS VERSUS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO VEICULAR 

 

Como já discorrido no capítulo anterior, à medida que sinistros acontecem, 

maiores são as exigências pelas seguradoras no intuito de proteger a integridade da 

carga. Porém o fato de proteger a carga, implica diretamente em maiores 

investimentos em ativos para os transportadores, como o uso de rastreadores, 

batedores, bloqueadores, etc. Encontramos no art. 12 do capítulo VI do Decreto nº 

61.867/1967, combinado com o inciso III do art. 2o do Decreto 85.266/1980, a 

obrigatoriedade das pessoas jurídicas a segurar os bens ou mercadorias. De forma 

indireta, nos diz que se não se seguir as exigências das seguradoras, não é possível 

segurar a carga. O problema é que todos os custos inerentes ao gerenciamento de 
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riscos, fica a cargo do transportador. Diante deste cenário, os transportadores vêm 

buscando soluções que diminuam a influência das seguradoras. Mas como fazer isso 

sem infringir a lei? A questão é se para a carga o seguro é obrigatório e deve ser 

contratado por seguradoras, para os caminhões esta exigência não se aplica. Nesta 

visão é que entram a figura das cooperativas e associações. O gerenciamento dos 

riscos inerentes aos ativos, que de certa forma já vinham sendo realizados pelos 

transportadores por exigência das seguradoras, serão utilizados em uma única base 

e com benefícios para todos os associados.  O associativismo é direito fundamental 

determinado na Constituição Federal de 1988 (Brasil). Conforme a OCB (2018), o 

mutualismo é um dos pilares do cooperativismo e a ideia de compartilhamento de 

riscos vêm atraindo cada vez mais transportadores no intuito de reduzir o custo com 

seguro da frota.  

A greve dos caminhoneiros de 2018 trouxe à luz muitas discussões, mas a 

principal foi o preço do frete. Como repassar aumentos constantes dos custos aos 

preços? A dificuldade de repasse, faz com que os transportadores atuem na sua 

matriz de custos e onde efetivamente possam fazer a gestão. Neste viés, uma das 

contas que poderia ser administrada era a gestão de risco dos ativos. Diminuindo a 

influência das seguradoras e assumindo em conjunto com outros transportadores, 

os riscos. 

 

4.2 BENCHMARKING REALIZADO / REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

 
4.2.1 O SUCESSO DO MUTUALISMO 

 
O intuito do benchmarking é conhecer modelos de negócios que se tornaram 

referência pelo uso do mutualismo. Para isso é necessário entender quais motivos 

levaram estas empresas a saírem do método tradicional de proteção de suas frotas 

e migrarem para um novo modelo.  

O benchmarking foi realizado em duas empresas transportadoras que utilizam 

o mutualismo para proteção de suas frotas, a Ouro Negro Transportes e a 

Transportadora Plimor. A escolha destas entidades, decorrem pelo sucesso que 

obtiveram no uso do sistema associativista. Foram feitas visitas e entrevistas 

questionando a forma de funcionamento, modelo de gestão, fatores positivos e 

negativos do sistema, desafios e metas para o futuro. 
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4.2.2 AS EMPRESAS TRANSPORTADORAS  

Em visita às empresas transportadoras, entrevistando o Diretor da Empresa 

Ouro Negro Transportes, o Sr. Sidnei Mendes e o Gerente de Logística e Operações 

da empresa Transportadora Plimor, o Sr. Edson Cardoso, ambos relataram a 

necessidade de abandonar o método tradicional de seguro da frota, devido ao alto 

custo e aumento das exigências que excluíam os ativos das coberturas. Alegam que 

há muito tempo, as seguradoras vêm apertando os transportadores na questão de 

gerenciamento de risco, alegando o crescimento elevado de sinistros com cargas. 

Contudo, de forma indireta, as exigências por maior controle com as cargas, 

resultaram em maiores investimentos nos caminhões. Para os entrevistados, os 

transportadores além de pagar o seguro de seus veículos, agora também teriam que 

segurar os investimentos embarcados nos caminhões. Ou seja, estariam pagando 

seguro daquilo que era exigência das seguradoras, arcando sozinhos com os custos. 

Uma transportadora, por lei, é obrigada a segurar a carga, transformando estes 

custos obrigatórios.  

Outra questão abordada pelos entrevistados, é a idade da frota. Conforme a 

Pesquisa CNT Perfil dos Caminhoneiros 2019, a idade média dos caminhões no 

Brasil é de 15,2 anos. Especificamente para os caminhões autônomos, a idade passa 

para 18,4 anos. A realidade encontrada na pesquisa nacional, se reflete no âmbito 

do estudo em voga. A idade média da frota pesquisada no referido estudo é de 17 

anos. Mas, contratar um seguro para o caminhão antigo é difícil, pois muitas 

seguradoras se recusam a fazer e as que o fazem, cobram valores exorbitantes. 

Inclusive, a partir desta necessidade é que foi criada a FENACAT, entidade que 

busca cobrir esta lacuna deixada pelas seguradoras.  

   Com as margens de lucro caindo ano a ano, ficou cada vez mais difícil 

investir na compra de novos ativos. Considerando a elevação da matriz de custos e 

a crise econômica brasileira que praticamente impede repasse aos preços, 

entenderam que havia necessidade de buscar novas alternativas. A resposta para 

esta demanda veio através do associativismo e mutualismo. Os entrevistados 

passaram a utilizar uma associação de proteção veicular, e obtiveram redução com 

o custo do seguro da frota. Esta redução chegou a 50% do valor proposto pelas 
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seguradoras. Para se ter uma ideia, na filial da Ouro Negro, situada em Tubarão 

(SC), o valor a ser pago era em torno de R$ 2.100,00 mensais por caminhão, a uma 

determinada seguradora. A frota da filial é de 12 caminhões. 

Para ter o mesmo benefício, ao utilizar a associação, pagará R$ 700,00 de 

seguro por caminhão. Como a Associação não pode oferecer seguro de vida e nem 

de terceiros, o transportador paga mais R$ 300,00 de Seguro de Responsabilidade 

contratado junto à seguradora. De qualquer forma, ocorre aí uma economia de R$ 

1.100,00 por mês por caminhão. Ao ano, a economia total com a frota de 12 

caminhões será de R$ 158.400,00, 50% do valor médio de um caminhão da frota, 

que foi estipulado em R$ 300.000,00. Se estendermos esta análise a um número 

maior de caminhões veremos que as cifras são bastante relevantes. 

 
4.2.3 ANÁLISE DE RESULTADO  

 

Com base nos casos analisados, é possível afirmar que os transportadores 

podem e devem se utilizar dos recursos já existentes e obrigatórios de 

gerenciamento de risco da carga para reduzir os custos com seguros de seus ativos. 

A migração para o sistema associativo e o compartilhamento dos riscos, vem 

trazendo ótimos resultados. Além disso, os benefícios auferidos retornam aos seus 

associados. O constante aumento de exigências pelas seguradoras é reduzido 

quando se usa as associações.  

 

4.3 A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

 
A proposta deste projeto é a criação de uma Associação de Proteção Veicular 

para transportadores de carga. Portanto, a empresa ainda não existe. No intuito de 

operacionalizar o projeto, foi desenhada uma estrutura e procedimentos que propicie 

êxito à ideia. A estrutura administrativa será bem enxuta, contando com 5 

funcionários, com seus cargos e funções distribuídos da seguinte forma: 
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Tabela 1 - Quadro de Pessoal 

Quantidade Cargo Função 

01 Gerente Geral Administração da Associação e relação com associados 

01 
Assistente 

administrativo 
Apoio às questões burocráticas, funções financeiras 

02 
Analista de 

Risco 

Suporte às demandas oriundas de sinistros e interface com 
os departamentos de gerenciamento de riscos dos 

transportadores 

01 Comercial 
Acompanhamento junto aos associados das situações 

envolvendo sinistros e apoio ao Analista de risco 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 

O número reduzido de funcionários decorre da ideia de compartilhamento de 

recursos entre a Associação e seus transportadores associados. 

A proposta é que haja a eleição de 4 diretores sem remuneração, sendo 2 

efetivos e 2 suplentes. O mandato será de 2 anos. 

Na parte de tecnologia, haverá a integração entre os departamentos de 

gerenciamento de riscos dos transportadores e da associação. Desta forma, todas 

as informações que forem necessárias caso ocorra algum sinistro, estarão 

registradas e disponíveis.  

A transparência é de suma importância neste tipo de negócio, deste modo, 

serão atualizadas informações através da plataforma Power BI que possibilite aos 

associados acompanharem as informações em Dash Boards. 

Pretende-se estabelecer no Estatuto Social, regras claras e justas que garantam a 

todos os associados a certeza de que o mutualismo se concretize. Elencamos 

algumas regras e condições que consideramos cruciais: 

 O associado é responsável pela cobertura das despesas de funcionamento da 

associação, na proporção do número de ativos que tenha cadastrado. O valor desta 

obrigação será registrado no caixa da associação como Mensalidade; 

 O Associado deverá mensalmente aportar valor definido em assembleia, para 

possível cobertura de sinistros. O valor desta obrigação será registrado no caixa da 

associação como Fundo de Participação; 

 Caso o saldo do Fundo de Participação não seja suficiente para cobertura dos 

sinistros, caberá a cada associado, na proporção de seus ativos cadastrados, aportar 

a diferença necessária à cobertura; 
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 Fica estipulada a alíquota de 3% do valor total do bem cadastrado como Participação 

Obrigatória (franquia). Se dentro de um mesmo exercício o associado reincidir, a 

Participação Obrigatória passará para 5% do valor total do (s) bem (ns) cadastrado 

(s); 

 Possíveis sobras de caixa observadas no final de cada exercício, serão utilizadas em 

favor dos associados, e a forma de benefício será definida em assembleia geral; 

 A inclusão de novos associados só será permitida por indicação de associados já 

registrados e terá que ser aprovada por outro associado. 
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5 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

 

5.1 FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR   

 
     Neste capítulo, será apresentada a proposta para a criação de uma Associação 

de Proteção Veicular dirigida aos transportadores de carga. Faremos também as 

análises econômicas e financeiras e plano de implantação da ideia. 

 

5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE   

 
     Para a devida Análise de Viabilidade, serão descritos tópicos detalhados e ao 

final, verificar-se-á que a implantação do projeto, seja do ponto de vista operacional 

e financeiro, é claramente viável. A seguir passamos a detalhar os tópicos: 

 
5.2.1 VIABILIDADE TÉCNICA 
  
      As empresas transportadoras já contam com pessoal e tecnologia para realizar 

toda logística do transporte de cargas. Desta forma, ao criar a Associação, a ideia é 

compartilhar estas informações para que sirvam de parâmetro para o gerenciamento 

de risco. Quanto às exigências legais, as associações são entidades legalmente 

aceitas pela Constituição Federal do Brasil (Brasil 1988) e contam com a vantagem 

de não serem tributadas, por serem consideradas sem fins lucrativos.   

 

5.2.2 VIABILIDADE OPERACIONAL  
 
     O projeto em questão torna-se de fácil implantação, devido ao know-how das 

empresas envolvidas e a simplicidade de seu entendimento e funcionamento. Para 

o perfeito funcionamento, estão previstos a contratação de pessoal treinado, além 

de estrutura física e equipamentos de informática. 

 

5.2.3 VIABILIDADE ESTRATÉGICA 
  
     A redução dos custos e recuperação das margens de lucratividade e 

rentabilidade, aparecem em todos os planejamentos estratégicos das empresas. A 

margem de lucro é indiscutivelmente a razão dos acionistas em perpetuar o negócio. 

A lucratividade está descrita nos princípios contábeis através do Princípio da 
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Continuidade (FIPECAFI), que diz que toda a entidade será perpétua, até que se 

prove o contrário.  

 
5.2.4 VIABILIDADE FINANCEIRA  
 
     O projeto mostrou-se viável devido ao baixo investimento requerido em sua 

implantação e manutenção. Porém cabe salientar que se tratando de gerenciamento 

de riscos, fatos extraordinários podem ocorrer e as previsões não se concretizarem. 

As informações lançadas neste projeto baseiam-se em séries históricas repassadas 

pelos transportadores e de fontes de pesquisa, como ANTT e CNT, por exemplo.  

   Os desembolsos necessários estão discriminados nos tópicos Infraestrutura e 

equipamentos, custo com mão de obra e despesas gerais administrativas. 

 

5.2.4.1 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS  
 

Estão previstos dispêndios de R$ 71.200,00 para a montagem do centro 

administrativo e comercial, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Infraestrutura e Equipamentos 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 
 
5.2.4.2 CUSTO COM MÃO-DE-OBRA  

 
A previsão é a contratação de 5 (cinco) funcionários, com salários regionais. Para 

efeito de cálculo, foram estimados encargos de 70% sobre a folha. Cabe explicação 

sobre a função de comercial: entende-se que este profissional dedique seu tempo 

quase que integralmente em contato direto com os clientes.  

 

Discriminação Quantidade Unitário Total

Computadores 5 3.000,00          15.000,00   

Periféricos 2 600,00             1.200,00      

Móveis e utensílios 5 2.000,00          10.000,00   

Telefonia 5 1.000,00          5.000,00      

Veículo 1 40.000,00       40.000,00   

Total 71.200,00   

Infraestrutura e Equipamentos
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Tabela 3 – Custo com Pessoal 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 

5.2.4.3 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS  

 
Para as Despesas Gerais e Administrativas, foram elencadas as principais 

contas e os valores foram obtidos junto aos transportadores, extraído de seus 

orçamentos anuais. Como esclarecimento, destacamos que a conta Aluguel, refere-

se à uma área a ser alugada de aproximadamente 1.500 m² na periferia da cidade e 

que conta com uma construção de 70 m². Este espaço é necessário caso haja 

necessidade de estacionamento e retenção de veículo sinistrado. Quanto aos 

serviços de terceiros, refere-se à terceirização dos serviços contábeis.  

 

Tabela 4 – Despesas Gerais e Administrativas 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 

5.2.4.4 MEMÓRIA DE CÁLCULO  

 

Cargo Quantidade Custo Mensal Total

Gerente 1 12.000,00       12.000,00   

Assistente administrativo 1 5.000,00          5.000,00      

Analista de risco 2 5.000,00          10.000,00   

Comercial 1 9.000,00          9.000,00      

Total 5 36.000,00   

Custo com Pessoal

Discriminação Quantidade Custo Mensal Total

Aluguel 1 4.000,00          4.000,00      

Serviços de terceiros 1 1.000,00          1.000,00      

Material de expediente 1 100,00             100,00         

Utilidades 1 1.000,00          1.000,00      

Financeiras 1 300,00             300,00         

Impostos e taxas 1 1.200,00          1.200,00      

Combustível e lubrificantes 1 800,00             800,00         

Total 5 8.400,00      

Despesas Gerais Administrativas
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A seguir passamos a comprovação da viabilidade do projeto, demonstrando a 

memória de cálculo: 

 

Tabela 5 – Cálculo das Mensalidades 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

  

Observações: 

1) * as parcelas mensais de depreciação, servirão como uma espécie de 

poupança para a reposição dos ativos no futuro e foi obtida através da divisão 

dos valores dos investimentos (tabela 2) por 60 meses. 

2) Fórmula: = R$ 71.600,00 / 60 meses = R$ 1.186,67 por mês 

3) ** a informação de frota, foi obtida junto aos transportadores. 

No que tange às receitas da Associação, podemos classificá-las em receitas 

oriundas das mensalidades, que servirão para o custeamento das Despesas Gerais 

e Administrativas (DGA) e receitas de participação, que chamaremos de Fundo, que 

serão utilizadas nos sinistros. 

A tabela anterior demonstra os gastos administrativos totais de R$ 45.586,67 

e individuais por veículo de R$ 151,96. Para efeito de cálculo e prevendo alguma 

folga de caixa, foi estipulado um valor por veículo de R$ 175,00. 

Para o Fundo, foi estipulado alíquota de 0,25% sobre o valor médio unitário 

da frota, que atualmente gira em torno de R$ 280.000,00. A receita unitária do Fundo, 

por veículo, ficou em R$ 700,00 totalizando R$ 210.000,00. 

 

 

Tabela 6 – Receitas 

Discriminação Total

Depreciação mensal* 1.186,67                

Pessoal 36.000,00             

DGA 8.400,00                

Total 45.586,67             

Frota** 300                         

Parcela por veículo 151,96                   

Parcela ajustada 175,00                   

Cálculo das Mensalidades
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Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 

 

A tabela a seguir demonstra claramente a viabilidade econômica do projeto, como 

pode ser observado. 

 

Tabela 7 – Viabilidade Econômica do Projeto 

 

                                             Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 

É nítida a economia e consequente recuperação das margens de lucro que as 

empresas poderão obter com a implantação do sistema de mutualismo, incorporado 

na figura da Associação. Nota-se que a economia chega a 23% em relação aos 

valores que seriam dispendidos na contratação de uma seguradora, economia esta, 

que será bem-vinda no caixa das empresas. Outro fato importante, e que caso os 

valores do fundo não forem utilizados, serão revertidos aos associados na proporção 

de seus ativos. 

 

5.2.4.5 CENÁRIOS  

Discriminação Total

Mensalidades 52.500,00             

Fundo 210.000,00           

Total 262.500,00           

Receitas

Custo com Seguradora Unitário R$ Frota R$ Mensal R$ Anual

Seguro (frota + terceiros) 2.100,00      300 630.000,00   7.560.000,00    

Custo com Associação Unitário R$ Frota R$ Mensal R$ Anual

Fundo 700,00          300 210.000,00   2.520.000,00    

Mensalidade 175,00          300 52.500,00     630.000,00        

Seguro Terceiros 300,00          300 90.000,00     1.080.000,00    

Índice de Sinistralidade 62% 130.200,00   1.562.400,00    

Total 482.700,00   5.792.400,00    

Economia utilizando a Associação 1.767.600,00    

Economia por veículo 5.892,00            
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Serão descritos a seguir os cenários que servem como parâmetros para implantação 

do projeto. Como demonstrado anteriormente, baseado em informações colhidas 

junto aos transportadores, o projeto se viabiliza. Os números apresentados são 

confiáveis. Porém tratando-se de negócios, onde nem sempre as previsões se 

confirmam, vamos simular alguns cenários para que possamos ter uma visão melhor 

das possibilidades, caso haja alterações nas premissas estudadas. 

A tabela abaixo, demonstra a partir de que volume de adesões vale a pena investir, 

mantendo-se a sinistralidade em 62%: 

 

Tabela 8 – Cenário 1 

 

 

Como se pode observar, para não ter prejuízo, o número mínimo de adesões ao 

projeto, não poderá ser menor que 79 caminhões. Porém entende-se que 90 

caminhões seja um número razoável, abaixo disso, não é tão vantajoso assumir 

todos os riscos. 

  

A próxima tabela, a Sinistralidade é simulada consumindo 100% do fundo de 

participação: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 9 – Cenário 2 

Frota Sinistralidade Resultado R$

78 62% 6.624,00-            

79 62% 1.368,00            

90 62% 89.280,00          

100 62% 169.200,00        

150 62% 568.800,00        

300 62% 1.767.600,00    
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Neste cenário, onde todo o fundo de participação é utilizado, observamos que o 

volume ideal para alcançar um resultado satisfatório, é de 150 caminhões, abaixo 

deste patamar, o negócio não seria atrativo. 

 

Simulações de cenários sejam eles pessimistas, conservadores ou otimistas, nos 

fazem ver melhor nossas possibilidades e quais decisões podem ser tomadas. Para 

este estudo, o cenário 2 é considerado bastante conservador o que nos leva a 

acreditar no sucesso do projeto.  

5.3 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO   

 

Para a implementação do projeto serão necessárias à execução de algumas 

etapas: 

 Formação da equipe líder que irá conduzir as etapas seguintes;   

 Reunião com os possíveis associados para apresentação e aprovação do 

Estatuto Social; 

 Eleição da Diretoria; 

 Registro na Junta Comercial do Estatuto Social;  

 Assinatura do contrato de locação da área a ser utilizada; 

 Aquisição dos equipamentos, móveis, veículo e demais materiais; 

 Processo de recrutamento e seleção dos possíveis funcionários; 

 Contratação dos funcionários; 

 Integração dos sistemas dos transportadores com a Associação.  

Frota Sinistralidade Resultado R$

78 100% 255.600,00-        

79 100% 250.800,00-        

90 100% 198.000,00-        

100 100% 150.000,00-        

150 100% 90.000,00          

300 100% 810.000,00        
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Tabela 8 – Cronograma de Execução 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

 

 

 

 

 

Cronograma de Execução

Formação da equipe líder 

Reunião com associados apresentação/aprovação do Estatuto Social

Eleição da Diretoria

Registro na Junta Comercial do Estatuto Social

Assinatura do contrato de locação da área a ser utilizada

Aquisição dos equipamentos, móveis, veículo e demais materiais

Processo de recrutamento e seleção dos possíveis funcionários

Contratação dos funcionários

Integração dos sistemas

agosto setembro outubro novembro dezembro
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

A continuidade de qualquer empreendimento, está relacionada à sua 

capacidade de gerar margens que cubram seus gastos e remunere seus sócios. Em 

contabilidade, chama-se esta lógica de Princípio da Continuidade, expresso no artigo 

4º da Resolução 750/93 do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Atualmente, 

quaisquer mudanças na matriz de custos das empresas, dificulta muito o repasse 

destes aumentos aos preços já cobrados, devido à situação econômica, que além 

de diminuir o poder de compra do cidadão, acirra demasiadamente a concorrência. 

Na contramão desta situação, vem a imposição pelas companhias seguradoras em 

exigir cada vez mais aplicação de recursos no gerenciamento de riscos das cargas 

e de forma indireta, elevação dos gastos com seguros para o material rodante. Faz-

se necessário, buscar alternativas que reduzam a influência das seguradoras na 

matriz de custos dos transportadores. Neste viés, a pesquisa teve como o objetivo 

geral, a proposição de uma alternativa menos onerosa aos transportadores 

rodoviários de carga no que se refere à contratação de seguro da frota. Uma nova 

opção aos segurados tradicionais. Entende-se que este objetivo foi plenamente 

alcançado. Foi proposta a criação de uma associação de proteção veicular, onde 

cada associado se compromete com o resultado geral do empreendimento, 

assumindo os riscos de maneira igualitária. Define-se as regras em que todos 

estejam dispostos a seguir, ou seja, utiliza-se o mutualismo. Como objetivos 

específicos, fez-se necessária a exploração de referenciais bibliográficos que 

trouxeram luz à pesquisa, principalmente no que tange ao associativismo e a partir 

disto, foi proposto um modelo de gerenciamento de risco dos ativos que faça frente 

ao modelo tradicional oferecido pelas seguradoras. 

A pesquisa partiu da hipótese que o controle de custos é ferramenta indispensável 

para manutenção das margens, frente à dificuldade de repasse aos preços. 

Identificou-se que o gerenciamento de riscos das cargas é uma determinação legal, 

expressa em lei e desta forma, condição inegociável (Decreto nº 61.867/1967). 

Verificou-se também, que o aumento da violência, fez com que as seguradoras 

exigissem cada vez mais mecanismos que reduzissem sua exposição ao risco e 

aumentasse os custos aos transportadores. Então surge o questionamento: é 

possível reduzir os custos utilizando o gerenciamento de riscos das cargas sem estar 
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preso às regras das seguradoras? A resposta foi sim, é possível. Como o 

gerenciamento de risco da carga é compulsório, nada mais justo utilizar deste 

mecanismo para garantir a redução dos riscos dos ativos rodantes. A carga não se 

move sozinha, precisa dos ativos para movimentá-la. Então porque pagar às 

seguradoras o custo do gerenciamento de risco dos ativos, se o próprio transportador 

é que arca com estes gastos quando gerencia os riscos das cargas? E foi assim que 

foi proposto a criação da associação de proteção veicular. Uma forma simples de 

entidade sem fins lucrativos e sem incidência de impostos, onde os resultados são 

compartilhados. Por exemplo, a idade da frota que é uma das exigências das 

seguradoras para segurar ou não um caminhão, na associação não é condição de 

exclusão, pelo contrário. Todos sabem a dificuldade que é para investir quando a 

luta é para sobreviver. A criação de associações deste formato, como foi descrito no 

desenvolvimento da proposta de solução, mostra-se viável em todos os requisitos, 

sejam técnicos, financeiros, operacionais e principalmente, estratégico. Projetar a 

empresa para o futuro é imprescindível, e isso passa pelo gerenciamento dos gastos. 

Para desenvolver o trabalho utilizou-se pesquisa qualitativa e quantitativa. Para 

desenvolver o trabalho, foi realizada entrevista in loco com profissionais ligados 

diretamente ao gerenciamento de riscos em empresas transportadoras de cargas na 

região Sul de Santa Catarina. Nestas entrevistas, colheu-se rico material que 

compõem este trabalho, onde pode-se perceber que o mercado de seguro é bastante 

acirrado e muitas vezes, são revelados comportamentos nada republicanos. Mais 

um motivo para romper com práticas que nada favorecem ao gerenciamento 

responsável de uma empresa. Levantou-se também, informações quantitativas 

referentes a prêmios pagos, incidência e reincidência de sinistros. Diante destas 

informações, montou-se uma proposta de um projeto que se mostrou viável, mas, 

nem tudo é muito fácil. Encontrou-se muitas dificuldades no levantamento de dados 

nas fontes ditas oficiais. Em muitos casos, as informações são divergentes e quase 

que impossível filtrar. No site da SUSEP por exemplo, não se consegue estratificar 

o quanto se gasta com acidentes com caminhões, as informações são agrupadas 

por seguradoras. A ANTT só reconhece o número de caminhões cadastrados 

aqueles cadastrados no RNTC. Os números com indenizações com acidentes 

envolvendo caminhões não é divulgada pelo DPVAT, ou seja, as informações na 

maioria das vezes estão incompletas. Desta forma, para termos mais confiabilidade 
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e transparência no que tange ao gerenciamento de riscos de forma geral, sugerimos 

para futuras pesquisas a “garimpagem” dos dados junto aos órgãos competentes. 

Informações fidedignas mostrarão a real face do negócio chamado seguro. Entende-

se que desta forma, quando forem pagos os valores referentes ao gerenciamento de 

riscos, se terá certeza de que estará sendo pago o que é justo. 
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