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VEJA A SEGUIR OS PONTOS PRINCIPAIS DESSE 
ESTUDO E SUAS CONCLUSÕES.

TIPOS DE VISTORIA
Se você, caro leitor, é um profi ssional de seguradora envolvido 
com a carteira de automóvel ou trabalha em uma ofi cina, deve 
saber: vistoria é o trabalho no qual, após o sinistro de um veículo, 
um regulador da companhia seguradora faz uma avaliação do bem 
segurado e seus danos.
Mas quais são os tipos de vistoria possíveis hoje em dia, e que 
são objeto desse estudo do CESVI? Confi ra.

Vistoria in loco
Acontece quando, após um sinistro, o vistoriador necessita 
ir até o local onde o veículo está (geralmente a ofi cina) para 
realizar a verifi cação dos danos. É a regulação presencial, com 
os problemas de deslocamento que mencionamos na introdução 
desta matéria.

Q uando se fala na vistoria de automóveis, o mercado 
segurador está passando por um processo de 
modernização. E isso diz respeito ao deslocamento 

que o regulador precisa fazer até o local da vistoria – fator 
que muitas vezes é um obstáculo à produtividade, levando 
em consideração o trânsito pesado das grandes cidades. 
Essa modernização se materializa num novo processo para 
realizar esse trabalho: a vistoria por imagem. Funciona 
assim: a ofi cina envia para a seguradora as fotos do veículo 
com os danos causados no sinistro, o regulador avalia 
essas imagens e faz (ou só aprova) o orçamento sem a 
necessidade de ir ao local. Uma economia de tempo e um 
ganho de praticidade, certo?
O fato é que, até agora, ninguém tinha feito uma análise 
comparativa dos processos de vistoria para apontar as 
vantagens e desvantagens dessa modernização em termos 
de produtividade. 
Por isso, o CESVI BRASIL, como centro de pesquisa voltado 
à redução da sinistralidade, está preenchendo essa lacuna de 
informação – um conhecimento valioso tanto para o mercado 
segurador quanto para o reparador.
O que o CESVI fez foi um estudo de campo comparando a 
produtividade dos três tipos possíveis de vistoria: in loco 
(quando há deslocamento do regulador até a ofi cina), por 
imagem e também com análise por imagem. O estudo 
descreve e avalia cada método, levando em consideração 
os seguintes dados: tempo de trajeto para se chegar à 
ofi cina, tempo para realizar a vistoria, processos utilizados e, 
fi nalmente, a produtividade.
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Vistoria por imagem
Após um sinistro, a ofi cina onde o veículo será reparado envia 
as fotos dos danos ao regulador, que analisa as informações 
passadas e valida o processo com base nessas imagens. Neste 
caso, o regulador da companhia também faz o orçamento do 
reparo do veículo. Como você percebeu, não há deslocamento 
do profi ssional da seguradora até a ofi cina. O fator trânsito, 
portanto, não entra na equação.

Análise por imagem
É parecido com o método anterior, com a diferença que, além 
de tirar e enviar as fotos para a seguradora, a ofi cina também 
já encaminha um orçamento pronto do reparo. Ao regulador da 
companhia, resta apenas analisar as informações passadas, 
com base nas imagens, e validar o processo.

O ESTUDO – TRAJETO PERCORRIDO
Como no método tradicional, in loco, há deslocamento do 
profi ssional da seguradora, uma necessidade que não existe nos 
demais objetos deste estudo, a pesquisa começa justamente por 
aí: a análise do trajeto percorrido no primeiro caso e o tempo 
associado a esse deslocamento. 
Se visualizarmos o mapa da vistoria in loco, levando em conta 
24 horas de estudos, iremos encontrar um tempo de 8 horas e 

51 minutos utilizados apenas no trajeto de deslocamento entre 
ofi cinas – quase metade do tempo investido para o trabalho 
de fato, já que a execução de vistorias, no total observado 
nesse estudo, levou 15 horas e 9 minutos. O tempo médio de 
deslocamento entre ofi cinas foi de 25 minutos.
No total dos percursos pesquisados, foi identifi cada uma 
distância de 283 quilômetros.
Isso tudo, claro, na vistoria in loco. Nas feitas por imagem, 
em 24 horas de estudo, não houve trajeto dos profi ssionais 
até as ofi cinas e, consequentemente, nenhum tempo 
investido nesse deslocamento. 
A conclusão é que os métodos por imagem facilitam a realização 
das vistorias, pois não incluem tempo de trajeto, viabilizando o 
trabalho em qualquer região do país.

PRODUTIVIDADE
Como visto, das 24 horas estudadas no método in loco, 15 
horas e 9 minutos foram investidas na realização das vistorias, 
enquanto que, nos processos por imagem, todas as 24 horas 
foram utilizadas na realização das vistorias. Ou seja, 100 % 
de produtividade.
Os métodos de vistoria por imagem e análise por imagem 
apresentaram 37% a mais de horas produtivas em comparação 
com a vistoria in loco.

TEMPO MÉDIO 
DAS VISTORIAS
No que diz respeito ao tempo investido na realização das 
vistorias, quem sai ganhando é o método de análise por 
imagem. Como boa parte do processo já é feita pela ofi cina 
quando chega ao regulador, incluindo o orçamento do reparo, 
a parte da seguradora fi ca muito mais rápida: apenas 10 
minutos de vistoria – contra 44 minutos no método in loco e 
45 minutos no feito por imagem.

OFICINAS ATENDIDAS
A análise por imagem também se destacou quanto ao número 
de ofi cinas atendidas num mesmo período (de 8 horas úteis, 
no caso do estudo). Enquanto, ao longo desse tempo, um 
regulador fazendo vistoria in loco só conseguia atender 6 
ofi cinas, a vistoria por imagem permitia atender 10,6, e a 
feita com análise por imagem, o dobro disso: 21,3. 

NÚMERO DE REGULADORES PARA 
A MESMA QUANTIDADE DE VISTORIAS
Nas 24 horas de trabalho analisadas, para fazer 144 vistorias, 
quantos reguladores de seguradora seriam necessários? O 
estudo do CESVI, mais uma vez, identifi cou uma vantagem 
signifi cativa no método de análise por imagem.
Enquanto que oito reguladores precisariam fazer as vistorias in loco 
e cinco seriam necessários para a vistoria por imagem, um único 
profi ssional daria conta das 144 vistorias na análise por imagem.

PRAZO DE ENTREGA DO VEÍCULO
Mas o que realmente importa para o cliente fi nal (proprietário do 
veículo e segurado) no que diz respeito ao método escolhido de 
vistoria está lá na ponta fi nal do processo: 
é o prazo de entrega do seu veículo reparado. E a vistoria está 
diretamente ligada a esse prazo, pois a aprovação 
do reparo só acontece após a fi nalização da vistoria.

Para 144 vistorias realizadas em 24 horas, são necessários...
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NA SIMULAÇÃO FEITA PARA 
O ESTUDO, UM ÚNICO 
PERITO – TRABALHANDO 
COM ANÁLISE POR IMAGEM 
– SERIA CAPAZ DE FAZER 
O MESMO TRABALHO DE 
OITO PROFISSIONAIS DA 
VISTORIA IN LOCO

37% A MAIS DE PRODUTIVIDADE NAS VISTORIAS POR IMAGEM
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NÚMERO DE OFICINAS ATENDIDAS
Num período de 8 horas úteis

Vistoria in loco Vistoria por imagem Análise por imagem

Tempo do trajeto Distância de 
trajeto (km)

Tempo do trajeto Distância de 
trajeto (km)

Tempo do trajeto Distância do 
trajeto (km)

8H51min 283,3 0H 0 0H 0
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Para uma melhor visualização do processo todo que impacta 
nesse prazo, vamos simular um veículo em trabalho de 
reparação, comparando um que inclui vistoria in loco com outro 
feito por imagem ou análise por imagem:

Como se vê nos gráficos, os processos com vistoria por 
imagem e análise por imagem diminuem o cronograma em 
dois dias em comparação com o reparo que inclui vistoria in 
loco. O resultado, você sabe: o segurado recebe seu carro 
reparado antes.
Além disso, nos processos em que a vistoria é feita por imagem:
A oficina reduz o tempo de espera para aprovação do 
orçamento.
Há redução do tempo de cada veículo parado na oficina 
aguardando aprovação para reparo, o que possibilita maior 
rotatividade de serviço.
Nos casos que envolvem veículo reserva disponibilizado pela 
seguradora, essa redução no prazo de entrega pode até evitar 
que o segurado ultrapasse o tempo de utilização do carro 
reserva – e fique sem um automóvel para se locomover.

CONCLUSÃO – VANTAGENS E DESVANTAGENS
Fazendo um balanço geral dos métodos analisados, o estudo do 
CESVI conclui que a vistoria por imagem e a análise por imagem 
oferecem grandes vantagens à seguradora no que diz respeito 

à produtividade. E para a oficina também, já que permite prazos 
melhores para o início da reparação e um maior giro de veículos.
A análise por imagem se destaca especialmente na economia 
de tempo e de reguladores necessários para fazer um 
mesmo trabalho.
O que há de desvantagem nesses métodos feitos a distância 
está no fator humano. É sempre importante manter um contato 
próximo com as oficinas, que são as grandes parceiras das 
seguradoras no atendimento ao proprietário de veículo com um 
carro sinistrado. E essa proximidade demanda a presença física 
do representante da companhia na oficina. 
Além disso, a vistoria in loco é mais eficiente na identificação de 
fraudes. Evita problemas como adulteração de fotos e conta com 
o olho do regulador para achar irregularidades.
O foco deste estudo foi a produtividade – fator no qual os 
métodos a distância, por imagem, tiveram vantagens evidentes 
em relação ao feito in loco. Mas, de posse das informações que 
emergem deste estudo do CESVI, a seguradora pode levar em 
consideração todos os aspectos envolvidos para fazer a opção 
mais adequada às suas necessidades. 

PROCESSO VISTORIA IN LOCO
Aviso  

do Sinistro
Levar Veículo  

à Oficina
Realizar Vistoria

Aprovar 
Reparação

Reparar Veículo Entregar Veículo

Início 24 Horas 48 Horas 24 Horas 120 Horas Final

Início <––––––––––––––––– 216 HORAS OU 9 DIAS –––––––––––––––––> Final

PROCESSO COM VISTORIA POR IMAGEM OU ANÁLISE POR IMAGEM
Aviso  

do Sinistro
Levar Veículo  

à Oficina
Realizar Vistoria

Aprovar 
Reparação

Reparar Veículo Entregar Veículo

Início 24 Horas 24 Horas 120 Horas Final

Início <––––––––––––––––– 168 HORAS OU 7 DIAS –––––––––––––––––> Final


