
CLASSIFICAÇÃO 
DE AVARIAS
O CONSUMIDOR NEM FICA SABENDO, MAS O CARRO QUE ELE ESTÁ 
COMPRANDO PODE TER SIDO BATIDO – E REPARADO – ANTES MESMO  
DE SER COLOCADO À VENDA. E ESTAMOS FALANDO DOS ZERO-QUILÔMETRO
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BENEFÍCIOS DA CLASSIFICAÇÃO
Quando o perito da seguradora classifica os danos do 
veículo acidentado, ele compara as informações com o que 
foi preenchido pelo transportador no destino de entrega. 
A partir desse momento, a seguradora define se o veículo 
pode ser reparado ou se a recuperação do veículo não é 
viável, mas haverá indenização ao segurado. Ou ainda se 
as avarias não estão cobertas na apólice de seguro.
Para as seguradoras, a classificação de avarias é utilizada 
tanto no seguro de transporte (all risks) quanto na área de 
gerenciamento de riscos. E isso traz diversos benefícios:
• Categorização das avarias mais recorrentes na carteira.
• Identificação das peças mais avariadas.
• Identificação dos custos relacionados à reparação  

e à substituição dessas peças.
• O índice de veículos bloqueados e recuperados.
• Desenvolvimento de soluções junto às montadoras  

de veículos para uma melhor proteção no momento  
do transporte.

Para as montadoras, a classificação de avarias é utilizada como 
subsídio para mensurar a qualidade da operação logística, de 
quando o carro sai de suas instalações até o seu destino final, 
além de permitir o desenvolvimento de soluções para redução do 
índice de sinistralidade na apólice de seguro. 

S abe aqueles automóveis que você vê sendo 
transportados num veículo de grande porte, 
conhecido como caminhão-cegonha? Pode ser 

que, mesmo tendo acabado de sair da fábrica, alguns já 
estejam batidos. Ao longo do processo de transporte, 
sempre existe um risco de acidente, que pode provocar 
desde um microdano até uma perda total. Muitas vezes, 
essas avarias podem estar relacionadas a sujeiras – em 
função do tempo em que o carro fica exposto ao longo 
da logística –  e também ao seu manuseio – tanto no 
desembarque na concessionária quanto durante as 
manobras no local de estoque.
Por conta disso é que existe um tipo de seguro conhecido 
como “all risks”, que promove cobertura contra todos  
os riscos associados ao processo logístico de transporte 
do veículo.
As avarias provocadas nessas ocasiões podem ser 
classificadas como de dano leve, médio ou forte, 
dependendo da sua extensão. E o emprego de técnicas 
como reparação sem pintura e microrretoques para a 
correção desses danos foi o que estimulou a criação de 
um estudo do CESVI, que desenvolveu uma metodologia 
para definição e mensuração dos tempos nesses reparos. 
A metodologia aborda o seguinte processo: quando da 
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existência de uma avaria no veículo transportado – por 
exemplo, da fábrica até a concessionária –, o transportador 
identifica os danos e preenche um formulário de 
classificação de avarias, informando qual peça foi avariada, 
qual o tipo de dano provocado, em qual posição da peça 
houve a avaria, e qual a extensão do dano. Após esse 
processo, o recebedor do veículo aciona o sinistro junto à 
seguradora. Desse momento em diante, é realizada uma 
perícia para a constatação das avarias, o recolhimento dos 
documentos obrigatórios e a análise de cobertura do seguro 
para posterior indenização ao segurado.
Por meio dessa metodologia, ficou muito mais fácil 
classificar avarias no processo de perícia, fazer a análise 
de cobertura do sinistro e a geração de indicadores mais 
consistentes e confiáveis. Com base na metodologia, 
é possível identificar os danos passíveis de serem 
desmembrados da categoria de danos leves – por terem 
determinados tamanhos e padrões, permitem, como 
alternativa, o uso de técnicas não convencionais de 
funilaria e pintura para seus reparos. 
Vale notar que a principal característica do microdano 
é ter uma extensão de aproximadamente 6 cm de 
comprimento, com deformação da carroceria e 
comprometimento da pintura do veículo.

OS PROTETIVOS
No transporte de veículos recém-fabricados, é comum a 
utilização de proteções em peças externas, internas e da 
carroceria, como forma de preservação do automóvel, devido às 
muitas movimentações nas etapas de logística de distribuição.
Por conta disso, o CESVI BRASIL desenvolveu outro estudo, 
analisando os principais materiais e acessórios utilizados para 
a proteção do veículo nesse transporte, o que inclui dispositivos 
de proteção interna, externa, sua localização e função, a fim de 
identificar a sua utilidade nas regiões aplicadas.
O CESVI identificou também que as áreas de gerenciamento de 
riscos das seguradoras atuam fortemente em parceria com as 
montadoras, de modo a levantar oportunidades de melhoria e testar 
novos protetivos para esse momento do transporte, anterior à 
venda para o cliente final.
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