
1. Acesso ao sistema de recebimento de dados - SRD 
Acessar a tela inicial do sistema no endereço https://www2.susep.gov.br/safe/srd, clicar para acessar sua conta e, na 

tela de autenticação, utilizar o usuário master da empresa (login igual ao código FIP). Se a autenticação for bem 

sucedida, você será redirecionado para o dashboard do sistema. Que será algo parecido com a imagem abaixo: 

 

Na coluna “Recentes” estarão os cinco últimos envios realizados pela empresa. Ao clicar em “Ver todos”, será 

redirecionado para a tela de histórico com todos os envios realizados pela empresa. 

Na coluna “Disponíveis” estarão trêsdos envios disponíveis para a empresa no momento. Ao clicar em “Ver todos”, 

será redirecionado para a tela de envios disponíveis em que serão listados todos os envios que a empresa pode 

realizar no momento. 

Na coluna “Próximos” estarão os envios que serão disponibilizados para a empresa em breve. Ao clicar em “Ir para a 

agenda”, será redirecionado para o calendário com todos os envios realizados, disponíveis e programados. 

2. Realizar envio 
Para realizar um envio, basta clicar no botão “Enviar agora” de um envio disponível ou na tela de detalhes do envio 

(clicar no botão “Saber mais”). Ao clicar para enviar, será aberta uma janela para carregamento do arquivo, 

conforme a imagem abaixo: 
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Na janela aberta, clicar para adicionar um arquivo ou arrastar o arquivo para dentro da janela.  

Se a Susep tiver habilitado a validação de layout no cliente para o envio em questão, antes mesmo de enviar o 

arquivo o sistema irá verificar se o arquivo atende os requisitos básicos de boa formação, tipos de campo, domínio 

da informação e coisas do tipo. Se a validação não for bem sucedida, não será possível enviar o arquivo.  

Se a validação passar, o botão enviar será habilitado. Basta clicar para que o arquivo seja enviado para a Susep. 

3. Tipos de envio e agendas 
O SRD é organizado em agendas e tipos de envio. Um tipo de envio é um grupo de dados que podem ser enviados à 

Susep. Informações de sinistros relativos à COVID-19 é um tipo de envio, seguro auto é outro, dados de corretores é 

outro e assim sucessivamente. 

Partindo dos tipos de envio, são criadas agendas para que as empresas possam enviar os arquivos. Para cada agenda 

são definidos quem está obrigado a realizar o envio, a competência e o período em que o envio estará disponível. 

Cada tipo de envio e agenda são configurados para funcionar de uma forma específica. Então, a forma de validação e 

de processamento dos dados poderá variar entre cada envio disponível. Em alguns casos poderá ser realizada mais 

de uma carga por competência, em outros serão aceitos envios fora do prazo e outras configurações possíveis.  

Como regra geral, será possível enviar uma carga até que algum arquivo seja aceito para a agenda. A partir desse 

momento, só será possível realizar outro envio por meio da solicitação de recarga. Entretanto, como dito 

anteriormente, isso poderá variar de uma agenda/tipo de envio para o outro. 

4. Processamento do arquivo 
Existem arquivos que são validados e processados assim que enviados para a Susep. Outros somente serão 

processados posteriormente. Por isso, existem arquivos que, assim que enviados, ficarão como “processados” e 

outros ficarão como “em fila”. 

Ao processar o arquivo, a carga poderá ser validada ou rejeitada de acordo com o cumprimento das validações 

exigidas para cada grupo de dados e do correto processamento dos dados. 

Após o envio, a situação do arquivo e a situação da carga poderão ser acompanhadas na tela de histórico dos envios, 

acessível no menu (três traços horizontais, ao lado do logo da Susep). 

 

Nesta tela, é possível aplicar filtros para ajudar a localizar um envio dentre todos realizados ou ser direcionado para 

a tela de detalhes do envio (clicar na linha do envio desejado).



 

5. Detalhes da agenda 
Na tela de detalhes da agenda, é possível ver todas as informações referentes ao grupo de dados, a competência e 

os detalhes do processamento de cada envio realizado. Inclusive, as mensagens de erro e de validação que 

porventura tenham acontecido durante o processamento dos arquivos. 

 

Nesta tela serão disponibilizadas outras informações sobre o funcionamento do SRD, como integrar com esse 

sistema por meio das APIs e oslayouts dos arquivos a serem enviados (em breve). 

6. Layout (estrutura interna) dos arquivos de dados de seguro auto: 
Para os dados de automóveis (riscos e seguros) - ao contrário de outros tipos de dados cujo envio já é feito pelo SRD 

– ainda se mantém no mesmo formato (layout) e forma de envio dos últimos anos: dados em arquivo .dbf, 

‘zipados’ (compactados no padrão zip) e enviados, separadamente (apenas um arquivo de dados em cada arquivo 

zip, seja ele de riscos - r_auto.dbf, de sinistros - s_auto.dbf, ou de justificativa - .doc, .pdf, .rtf, .xls, etc). O layout 

interno dos arquivos de riscos e sinistros continua sendo regido pelo capítulo 9 da circular SUSEP 522, disponível em: 

http://www.susep.gov.br/setores-susep/cgeti/cosim/Manual522v012020.pdf 
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