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PESQUISA 
SETORIAL

Companhias de seguros e consumidores têm 
se beneficiado de uma seção da revista que é 
consequência do trabalho de avaliações e certificações 

do nosso centro de pesquisa: a seção “Aval CESVI”. Nela, 
relacionamos os sistemas de bloqueio e rastreamento de 
veículos aprovados pelo CESVI BRASIL – uma referência 
para o mercado em relação a produtos que cumprem o que 
prometem na questão da segurança patrimonial.
Agora, na matéria de capa desta edição, você vai encontrar 
um estudo que é uma extensão e um aprofundamento desse 
trabalho. A diferença é que, em vez de avaliarmos sistemas 
e empresas individualmente, fizemos uma pesquisa sobre o 
setor de rastreamento como um todo, revelando o estágio 
de evolução do segmento no atendimento às necessidades 
de seus clientes. O estudo aponta a porcentagem de 
empresas com certificação, a de empresas que possuem 
procedimentos definidos para a instalação de seus sistemas 
nos veículos, as que fazem controle de qualidade, que treinam 
seus instaladores, entre outras informações.

Mais uma vez, é o CESVI cumprindo seu papel de levar 
informação para o mercado sobre prestadores de serviços 
que atuam na cadeia automotiva, como também faz com 
oficinas de reparação.
E esta edição 99 da revista tem um outro atrativo especial 
para a sua leitura. Nossa reportagem entrevistou dois 
presidentes de entidades muito importantes da nossa 
indústria, que expressam sua visão sobre o cenário atual 
da economia brasileira e, claro, sobre a atuação de seus 
setores: Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave, 
federação que representa as concessionárias de veículos, e 
Ingo Pelikan, presidente do Instituto da Qualidade Automotiva, 
o IQA. São entrevistas imperdíveis, que você confere nas 
páginas desta publicação.

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor Executivo



12

06 NÚMEROS
 Malhas cicloviárias e as cidades mais  
 amigas da bicicleta ao redor do mundo.

16 SEGURANÇA VIÁRIA
 Estudo: CESVI revela o perfil dos  
 acidentes com motocicletas.

26 MÁQUINAS POP
 Os melhores filmes da história do cinema  
 em que a moto tem papel de protagonista.

28 CARRO
 Resolução 544 substitui a 362 na  
 padronização da avaliação de danos  
 em pequena, média e grande monta.

36 ESPECIAL 
 Está chegando a época das chuvas: Índice  
 de Danos de Enchente aponta os veículos  
 mais resistentes à ação da água.

Reparo

INGO PELIKAN, 
PRESIDENTE  
DO IQA

Entrevista

ALARICO 
ASSUMPÇÃO 
JÚNIOR, 
PRESIDENTE  
DA FENABRAVE

Tecnologia

AUMENTA USO  
DE ABS EM MOTOS

40 AVAL CESVI
 Os sistemas de bloqueio e rastreamento  
 aprovados pelo CESVI.

42 SEGUROS
 Dicas para a criação de uma central de  
 armazenamento de resíduos em um pátio  
 de salvados ecologicamente correto.

45 PAINEL
 Governo apresenta sistema de controle  
 de peças de desmanches.

08

22

32

Conteúdo 
digital

  Fotografia
  Ilustração
 Textos

Confira
video online

Matéria de capa

PESQUISA 
SETORIAL: 

EMPRESAS DE 
RASTREAMENTO

Legendas



14_01__an_AF_ORION_2015.indd   1 1/14/15   5:10 PM



WE

WE

1º - Copenhague (Dinamarca)
2º - Amsterdã (Holanda)
3º - Utrecht (Holanda)
4º - Estrasburgo (França)
5º - Eindhoven (Holanda)
6º - Malmö (Suécia)
7º - Nantes (França)
8º - Bordeaux (França)
9º - Antuérpia (Bélgica)
10º - Sevilha (Espanha)

10 CIDADES
MAIS AMIGAS
DA BICICLETA2

na lista das 20 cidades mais
amigáveis à bicicleta. 

É a única cidade sul-americana
na relação - nenhuma brasileira

no ranking.

14ª posição
para Buenos Aires

ESTRUTURA CICLOVIÁRIA
EM CAPITAIS DO BRASIL (em km)1 

Brasília – 440
Rio de Janeiro – 374 
São Paulo – 325 
Curitiba – 181
Fortaleza – 116 
Campo Grande – 90
Teresina – 75
Rio Branco – 74
Belém – 72 
Belo Horizonte – 70 

CIDADES COM MAIOR 
USO DE CICLOVIAS3 

1ª – Groningen (Holanda) – 50%

2ª – Beijing (China) – 48%

4ª – Moscou (Rússia) – 24%
3ª – Tóquio (Japão) – 25%

5ª – Nova Délhi (Índia) – 22%

235 METROS 
de comprimento é a extensão

da Cykelslangen, uma ciclovia suspensa em 
Copenhague, inaugurada em 2014,para evitar 
acidentes envolvendo bicicletas e pedestres, 
numa zona de grande circulação da cidade.

460 KM 
de ciclovias em Copenhague,

na Dinamarca.

38%38%
de todos os deslocamentos em 

Amsterdã são feitos por bicicleta.
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Segundo a última estimativa da Companhia de Engenharia 
de Tráfego (CET), São Paulo já tem 325 quilômetros de 
ciclovias – a meta de prefeitura era entregar 400 km até o 

fim de 2015. Tem gente que gosta, tem gente que odeia. Mas a 
cidade ainda não é nem a campeã brasileira em termos de malha 
cicloviária. E, perto de algumas capitais europeias, sua oferta de 
caminhos para os ciclistas urbanos ainda é tímida, principalmente 
levando em conta o tamanho da capital paulista. Confira.

NÚMEROS

Alexandre Carvalho dos Santos 

CICLOVIAS
Eric Kawahata
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Confira um vídeo 
mostrando a 

ciclovia suspensa de 
Copenhague. 

http://goo.gl/CmmOaZ 

Fontes: 
1 – Prefeituras dos municípios, CET-SP e União dos Ciclistas do Brasil
2 – 2015 Copenhagenize Index Bicycle-Friendly Cities
3 – Secretaria Municipal de Relações Internacionais de São Paulo



8

É possível dizer que o mineiro Alarico Assumpção Júnior é uma 
testemunha privilegiada das atividades da Fenabrave – a 
Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores 

–, entidade que está completando 50 anos agora em 2015. Isso 
porque, hoje aos 61 anos de idade, Alarico começou a trabalhar 
no setor automotivo ainda adolescente, aos 14 anos. Com um 
histórico de gestões em entidades do mercado, o executivo 
agora está à frente da federação que representa quase 8 mil 
distribuidores de veículos, nacionais e importados, num momento 
delicado em que as vendas estão numa rotina de queda, 
relacionada à crise econômica generalizada no país. 
Para falar sobre esse contexto complicadíssimo para as 
concessionárias, o presidente da Fenabrave concedeu entrevista 
exclusiva para a Revista CESVI – que você confere agora.

Como a crise econômica tem afetado  
as concessionárias de veículos?
Muito fortemente. Voltamos em resultado ao que tínhamos há 
20 anos, e em volume, há 10 anos. Em 2015, o Brasil está 
perdendo o volume equivalente a um México: o que é distribuído 
internamente no México é o que o nosso país perde este ano. 

Esta é a principal consequência da atual crise econômica na 
atividade de distribuição. 

Como a alta de juros prejudica o setor?
Temos um segmento que depende muito de fomentação, de 
financiamento... A consequência disso é que, subindo os juros, 
o governo dificulta ainda mais para quem quer comprar veículo, 
que são os nossos clientes. Sem sombra de dúvida, os juros lá 
em cima influenciam muito no desempenho do nosso mercado 
– negativamente.

E quais são as opções que as revendedoras 
têm buscado para enfrentar essa crise? 
A partir da federação, em conjunto com as associações de 
marca, temos promovido a questão educacional, do aprendizado, 
da melhoria da qualificação do profissional que atua em 
concessionária. Acho que isso é extremamente importante. E 
aí me refiro a quais são as boas práticas, o que pode ser feito 
para atender melhor um cliente nosso, ter eficiência nesse 
atendimento. Isso sempre foi feito, mas neste momento, com as 
circunstâncias negativas, tem tido uma ênfase mais forte ainda. 
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ENTREVISTA

Alexandre Carvalho 
dos Santos 

O NOSSO CLAMOR AO GOVERNO É QUE FAÇA 
A ECONOMIA ANDAR. O QUE PRECISAMOS 
É DE PIB, O PAÍS PRECISA URGENTEMENTE 
VOLTAR A CRESCER. TENDO PIB, VOCÊ VENDE 
AUTOMÓVEL, VOCÊ VENDE CAMINHÃO. ESSE 
É O NOSSO PLEITO

Alarico Assumpção Júnior,
presidente da Fenabrave

O INFERNO DE 
QUEM VENDE 
CARRO NA CRISE
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Apostar mais no carro usado  
pode ser uma alternativa?
Você tem razão. Nós temos de despertar para o fato de que 
temos, independentemente de um departamento de veículos 
zero-quilômetro, uma grande possibilidade de negócio com os 
seminovos. É uma atividade muito importante, sem dúvida. 
Eu não diria que ela deu uma sustentação às concessionárias, 
mas ela agrega muito valor, e faz com que naturalmente 
a conta possa ser paga. Outros departamentos, como 
de pós-vendas, peças e serviços, também compõem uma 
concessionária e têm a sua importância no resultado final. 
Todos esses setores têm sido trabalhados com muito mais 
intensidade hoje do que foram num passado recente, devido à 
atual dificuldade com as vendas do carro zero. 

Esse foco no treinamento também  
passa pela área de reparo e manutenção  
da concessionária?
Sim, mas as próprias montadoras e os grandes grupos 
econômicos que são distribuidores têm seus centros de 
treinamento para a reciclagem técnica e a capacitação 
da mão de obra. A fábrica faz esse papel juntamente com 
suas marcas. Mas a Fenabrave, o que ela tem realizado via 
seu braço patronal, que é a Fenacodiv, juntamente com os 
Sincodivs regionais, que são as Fenabraves regionais, é levar 
conhecimento ao pessoal de campo, de ponta de lança, que 
são os consultores, os vendedores.

Há alguma ação conjunta com o governo 
federal para o fomento da atividade nesse 
momento difícil?
Nada neste ano. E não tivemos redução de nenhum 
imposto, de nenhuma carga tributária. Nós temos certeza, 
e comungamos com o resto da sociedade, que o imposto no 
Brasil, independente de ele ser relacionado ao automóvel ou 
não, é extremamente pesado para todos. Ainda mais quando 
querem alterar a alíquota de imposto já existente ou criar novas 
taxações. Sou totalmente contra. Apesar disso, não tem nenhum 
pedido este ano da Fenabrave ao governo – seja em qualquer 
nível, municipal, estadual, federal – com referência à redução 
de imposto, mesmo que seja temporária. O nosso clamor ao 
governo é que faça a economia andar. O que precisamos é de 
PIB, o país precisa urgentemente voltar a crescer. Tendo PIB, 
você vende automóvel, você vende caminhão. Esse é o nosso 
pleito. Fora isso, nós não temos agenda com o governo. 

Qual a expectativa da Fenabrave para 2016?
Precisamos ter uma crença positiva, mas dentro de um 
otimismo moderado. Pelos números apresentados, dá para 

pensar numa dificuldade muito grande. E me pergunto o que 
está atrapalhando mais, a política ou a economia? Ou uma está 
atrapalhando a outra? Então a nossa expectativa é a seguinte: 
ainda que modestamente, uma retomada de crescimento a 
partir do segundo semestre. Temos quase que uma convicção 
de que o primeiro semestre vai ser de reajustes, de algum 
equilíbrio, e que no segundo semestre pode melhorar. Segundo 
a Conab, haverá uma safra muito positiva de grãos, e isso 
pode fazer com que fortaleça um pouco a economia para uma 
retomada geral. 

Em São Paulo, a gestão da prefeitura faz 
um trabalho de implantação de ciclovias, 
de diminuição de velocidade nas marginais, 
e está pensando em bloquear carros na 
Avenida Paulista aos domingos... São ações 
que vão no sentido de minimizar o uso  
do carro. Como vê isso?
Como cidadão e usuário, acho que algumas coisas fazem 
sentido, mas o problema não é o carro novo que está 
entrando em circulação, é o velho que não está saindo. O 
governo tem de dar atenção à necessidade de uma renovação 
de frota, e de ter uma inspeção veicular técnica. Tem de tirar 
o veículo velho das ruas. Vejo carro com 40 anos de uso 
sendo licenciado. O que isso causa para um SUS da vida? E 
um caminhão quebrado numa marginal? Quando um veículo 
de 20 anos quebra numa Avenida Paulista é um transtorno, 
acaba com o dia de muita gente. O quanto isso custa para a 
nossa economia? Acho ótimo criar ciclovia, mas será que tem 
estrutura para isso, capacidade? Se for sem prejudicar um 
outro setor, é muito bem-vinda. Mas o carro está sofrendo 
uma condenação, e uma condenação sem fundamento. 
Porque, na verdade, o automóvel é alimentador de riqueza. 
Não pode ser tratado como vilão. A indústria automotiva é a 
que mais emprega, a que mais paga imposto.

Que balanço você faz desses 50 anos  
de atividades da Fenabrave?
A contribuição mais forte da nossa federação foi a geração 
de empregos, a distribuição de riqueza e a manutenção de 
salários. Dentro do nosso segmento, fizemos as montadoras 
renovarem seus parques industriais; hoje temos no Brasil uma 
modernidade que antes só víamos em carros na Europa ou 
nos Estados Unidos. E acho que o mais importante foi todo um 
conjunto de medidas tomadas: o relacionamento que nós temos 
com a sociedade, com o produtor que nos fornece veículos, com 
o governo... e de forma muito madura e consciente. Acho que 
tudo isso resultou numa evolução muito positiva para a indústria 
automobilística e a economia brasileira como um todo. 
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ESTUDO:
EMPRESAS DE BLOQUEIO 
E RASTREAMENTO DE 
VEÍCULOS
LEVANTAMENTO DO CESVI APONTA PERFIL DO SETOR, OS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELAS EMPRESAS E O ESFORÇO PELA QUALIDADE

MATÉRIA DE CAPA

Alessandro Rubio

Para aprovar um sistema de bloqueio e rastreamento 
de veículos, o CESVI BRASIL faz uma análise 
criteriosa do funcionamento do equipamento 

(instalação, software, monitoramento, pronta-resposta, 
entre outros quesitos). Além disso, ao longo dos últimos 
anos, o CESVI vem estudando as características do 
mercado de rastreamento para sempre aprimorar os 
critérios de avaliação dessas soluções, utilizando como 
base as tecnologias atuais. Desta forma, o centro 
de pesquisa promove a competitividade e a melhoria 

constante das empresas desse setor.
Todo esse histórico e conhecimento permitiu ao 
CESVI realizar uma pesquisa setorial com foco nas 
empresas que passaram por avaliação ao longo de 
2014. O centro de pesquisa avaliou 38 fornecedores 
de sistemas para o ramo de veículos de passeio e 
concluiu que o mercado tem, de fato, empresas que se 
dedicam a entregar o melhor serviço de rastreamento, 
buscando excelência no serviço. E é isso que você vai 
ver a seguir, agora com detalhes.



37%55%

5%

3% PROCEDIMENTOS
DE INSTALAÇÃO

Não possui procedimentos definidos

Procedimento formal não aplicado

Procedimento formal somente 
equipamento

Procedimento formal aplicado
(equipamento + modelo do veículo)

CONTROLE
DE QUALIDADE

Não detém departamento de 
controle de qualidade

Apresenta pessoal que exerce 
a função na operação

Apresenta setor definido de 
qualidade da instalação

37%
45%

18%
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CERTIFICAÇÕES 
(padrão ISO ou equivalentes 
pertinentes ao segmento)

Não possui nenhum tipo de 
certificação

Possui certificação em fase de 
implantação

Possui certificações

LEGALIDADE E CERTIFICAÇÃO

A legalidade e a certificação das empresas são itens 
fundamentais nas avaliações do CESVI. Demonstram a 
seriedade e o comprometimento da empresa com seus 
clientes e com as normas vigentes. Companhias que 
apresentam certificações que comprovam excelência 
em operações, processos e produtos são consideradas 
como diferencial em qualidade. No levantamento feito 
pelo CESVI entre 2013 e 2014, verificou-se que todas 
as empresas avaliadas nesse período possuíam pelo 
menos documentações básicas, como contratos sociais 
e homologação de seus equipamentos. Já em relação a 
certificações – um verdadeiro diferencial competitivo –, 

INSTALAÇÃO E OCULTAÇÃO

A instalação eficiente dos equipamentos de localização 
reflete o empenho da empresa em fazer com que seu 
produto cumpra com a sua função por um longo período 
e apresente a menor manutenção possível. Isso se dá 
quando há treinamento adequado à equipe de instalação, 
bom dimensionamento do chicote, isolamentos adequados, 
fixação e posicionamento correto do equipamento.

55% das empresas têm procedimentos formais para a 
instalação, relacionados ao equipamento e modelo do 
veículo, o que traz segurança e confiabilidade. 
 Ainda quanto à instalação dos equipamentos, o estudo 
demonstrou que 45% das empresas têm departamentos 
de qualidade para a instalação, promovendo uma 
confiabilidade ainda maior ao processo.

apenas 37% das empresas avaliadas as possuem. 58% 
das empresas não têm nenhum tipo de certificação. Dá 
para melhorar.

58%
37%

5%

Revista CESVI
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TREINAMENTO

O CESVI BRASIL entende que o treinamento é 
a base para a execução de bons trabalhos e 
aprimoramento da área técnica, dos procedimentos e 
até dos produtos. Por isso, é indispensável que haja 
constância nos treinamentos – algo que só ocorre em 
metade das empresas avaliadas. 
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 5%

95%

5%

74%

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

Assistência técnica em 
posto de instalação

Assistência técnica
“in loco”

SERVIÇO DE ATENDIMENTO
AO CLIENTE

Não presta este serviço

Serviço oferecido pela equipe
da central de emergências

Atendimento oferecido
por uma equipe dedicada

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Este é um fator que dá ao usuário a segurança de ter um suporte 
da empresa a qualquer momento, garantindo o bom funcionamento 
do equipamento. No levantamento do CESVI, a assistência técnica é 
prestada por todas as empresas avaliadas no período, diferenciando 
o tipo de serviço prestado. Para problemas com o equipamento, 95% 
das empresas avaliadas oferecem assistência técnica ao equipamento 
no local onde o cliente está.

21%

21%

50%
29%

TREINAMENTO DOS 
INSTALADORES

Treinamento sobre o equipamento

Treinamento básico sobre 
equipamento + veículos

Programa de treinamento periódico 
(equipamento + veículos)

79%

21%

ATENDIMENTO AO CLIENTE

O serviço de atendimento ao cliente faz a diferença no 
esclarecimento das dúvidas dos usuários dos sistemas. Ter 
eficiência nesse trabalho demonstra dedicação da empresa 
em deixar seus clientes sempre bem informados e se sentindo 
amparados em momentos de necessidade. Apenas 5% das 
empresas avaliadas no período do estudo não prestam o serviço.
Ainda em relação ao atendimento ao cliente, um serviço
de emergência é essencial para a tranquilidade do usuário, já
que está ligado diretamente à chance de recuperação do veículo.
As empresas que possuem o serviço disponível 24 horas
por dia com equipe dedicada representam 79% do total
de empresas avaliadas.

ATENDIMENTO DE
EMERGÊNCIA

Possui apenas em horário comercial /
Atua junto à central de atendimento

Atua 24 horas por dia com equipe
e setor dedicado



MAPAS ATUALIZADOS

A abrangência da empresa pode ser crucial para a 
localização de um veículo e, com o avanço da tecnologia, 
essa função se torna mais acessível, disponível em 
muitos lugares. Porém, para que isso seja efetivo, os 
mapas devem estar atualizados. No levantamento atual, 
38% das empresas possuem mapas próprios com 
equipe de atualização dedicada para essa atividade. 
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SÓ 50% DAS 
EMPRESAS TÊM 
UM PROGRAMA 
DE TREINAMENTO 
PERIÓDICO PARA 
SUAS EQUIPES

GARANTIA

A garantia do equipamento também é de 
grande importância, pois assegura que haja 
reposição, manutenção ou até substituição do 
equipamento em caso de defeito enquanto 
houver contrato de serviço. Atualmente, 
68% das empresas avaliadas oferecem 
garantia permanente, enquanto o serviço 
estiver ativo. As informações passadas 
ao usuário devem ser claras e com o 
objetivo de demonstrar o funcionamento, 
e 90% das empresas incluídas no estudo 
fornecem instrução na instalação, além de 
um manual do usuário.

90%

5%
5%

GARANTIA
Até 6 meses de garantia

Até 12 meses de garantia

Acima de 12 meses de garantia

Garantia permanente

 INFORMAÇÃO AO USUÁRIO
Informações limitadas na instalação (deficiente)

Informações suficientes apenas na instalação

Informações na instalação + manual do usuário

ATUALIZAÇÃO DE MAPAS
Banco de mapas consignado

Bancos de mapas adquiridos sem atualização
períodica ou atualização acima de 3 meses

Bancos de mapas adquiridos sem atualização
periódica de no mínimo 3 em 3 meses comprovado

Banco de mapas próprios com equipe de atualização

68%

3%

16%

13%

CENÁRIO É PROMISSOR
As empresas de rastreamento e localização estão em evolução constante em termos de estrutura, tecnologia e 
processos. As certificações, o treinamento de colaboradores e o controle de qualidade trazem cada vez mais benefícios 
ao serviço prestado – e o estudo mostrou que esses fatores precisam ser aprimorados em algumas empresas. 
Porém, o levantamento realizado pelo CESVI demonstra que há um comprometimento real das empresas de 
bloqueio e rastreamento de veículos em entregar excelência no serviço prestado, oferecendo informações claras, 
instalações precisas e bem feitas, tecnologias comprovadamente eficientes, além da busca pelo melhor serviço.
O conjunto de informações identificadas pelo estudo mostra que os usuários estão razoavelmente bem servidos
– e a tendência é melhorar.

22%

5%

35%
38%
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ESTUDO DO GRUPO SEGURADOR BB E MAPFRE COM O CESVI REVELA  
AS CAUSAS, AS VÍTIMAS E AS CIRCUNSTÂNCIAS DOS ACIDENTES 
COM MOTO NO BRASIL

Alessandro Rubio

N o ano de 2013, os acidentes 
envolvendo motociclistas responderam 
por 71% do total de indenizações 

pagas do seguro obrigatório DPVAT, que 
inclui ocorrências de morte e invalidez. Essa 
porcentagem corresponde a mais de 450 mil 
indenizações – um aumento de 28,4% em 
relação à quantidade do ano anterior, 2012. 
Esses dados alarmantes, e mais a 
oportunidade de contribuir para a Década de 
Ação pela Segurança no Trânsito 2011-2020, 
promovida pela ONU, motivaram o Grupo 
Segurador BB e MAPFRE e o CESVI BRASIL 
a estudar com profundidade as reais causas 
e circunstâncias dos acidentes envolvendo 
motocicletas no País. E o estudo teve foco 
justamente no biênio 2012-2013, com uma 
análise da base de dados de sinistros do 
Grupo Segurador BB e MAPFRE, na qual 
foram identificados 572 acidentes de trânsito 
envolvendo motocicletas no período de agosto 

ACIDENTE COM 
MOTOCICLETA: 
COMO, QUANDO 
E POR QUÊ 

de 2012 a julho de 2013. Desses, 360 
casos possuíam a descrição do acidente – 
permitindo a análise dos pesquisadores.
Tendo essas descrições como ponto de 
partida, o estudo buscou as seguintes 
identificações:
•  Quem foi o causador do acidente: aquele 

que teve principal influência no ato que 
provocou o acidente.

•  Quem sofreu a colisão/queda: a vítima do 
acidente.

•  Tipo de colisão: impacto, queda ou 
atropelamento?

•  Condições da via: como estavam o piso e o 
clima quando o acidente aconteceu.

• Período do acidente: foi de dia ou de noite?
• Colisão contra motociclistas: quem 

foi o causador do acidente quando o 
motociclista foi vítima.  

Veja a seguir os principais dados 
identificados no estudo.

SEGURANÇA VIÁRIA



Revista CESVI 17

RELATOS
Os dados estatísticos usados no estudo continham informações que 
descreviam a forma como aconteceu o acidente. Veja abaixo alguns 
exemplos das descrições dos acidentes. 
•  “Motociclista trafegava na contramão da via quando foi colidido por  

uma carreta que trafegava no sentido correto da via” – Infração  
prevista no artigo 186 do CTB.

•  “Motociclista, ao avançar o sinal vermelho, colidiu com a lateral  
de um caminhão” – Infração prevista no artigo 208 do CTB.

•  “Motociclista deixou de parar diante da placa de parada 
obrigatória antes de acessar a rodovia, vindo a colidir com a 
roda traseira de um caminhão” – Infração prevista no artigo 
215 do CTB.

•  “Motociclista perdeu o controle, subiu no canteiro central e bateu  
em um poste” – Colisão com obstáculo fixo.

•  “Perdeu o controle da moto e caiu no solo” – Queda sem  
interferência terceira.

•  “Motociclista foi atingido por um veículo de passeio ao passar  
por um cruzamento” – Colidido por um veículo. 

EM 2 DE CADA 
10 ACIDENTES, 
O MOTOCICLISTA 
CAIU SOZINHO. 
ISSO SIGNIFICA 
IMPRUDÊNCIA, FALTA 
DE HABILIDADE OU VIA 
EM MÁS CONDIÇÕES

AS VÍTIMAS
O estudo foi dividido em três grupos. Assim, foi possível 
identificar os seguintes fatores:
•  Quantos acidentes aconteceram tendo o motociclista apenas 

como vítima.
•  Quantos acidentes aconteceram tendo um motociclista como 

vítima e outro como causador do acidente (em colisões de 
moto contra moto).

•  Quantos acidentes tiveram o motociclista apenas como vítima.
O resultado, você confere no gráfico 1.

CAUSADOR OU VÍTIMA

Motociclista causador 
do acidente
65,6% - 236 casos

Motociclista causador 
e vítima do acidente
7,5% - 27 casos

Motociclista vítima 
do acidente
26,9% - 97 casos

 Gráfico 1



ONDE OS ACIDENTES ACONTECEM
O Nordeste apresentou 50% da origem dos relatos de 
sinistros com motocicletas no ano de 2013, sendo a região 
Sudeste a segunda colocada, com 20% dos casos. As 
regiões Norte, Centro-Oeste e Sul vêm em seguida, com 
15%, 11% e 4% respectivamente.
Curiosamente, embora a frota de motocicletas seja maior no 
Sudeste (39%), é o Nordeste que responde por metade dos 
acidentes, ainda que só tenha ¼ da frota.
Dessa forma, o ranking das regiões com mais relatos de 
acidentes com vítimas fatais fica conforme a tabela 1, e a 
divisão da frota de motos no Brasil, no gráfico 2.

REGIÕES COM MAIS ACIDENTES 

Posição Região Porcentagem  
de acidentes

1º Nordeste 50%

2º Sudeste 20%

3º Norte 15%

4º Centro-Oeste 11%

5º Sul 4%

Tabela 1

DIVISÃO DA FROTA DE MOTOS

Sudeste
39%

Nordeste
26%

Sul
16%

Centro-Oeste
10%

Norte
9%

Gráfico 2

OS CAUSADORES DOS ACIDENTES
Foi considerado como causador do acidente aquele que 
infringiu alguma regra do CTB ou que foi descrito como 
culpado pela ocorrência no relato do sinistro. A conclusão: 
73,1% dos acidentes foram causados pelo próprio 
motociclista. Veja no gráfico 3.

CAUSADORES DOS ACIDENTES

Moto
73%

Carro
12%

Caminhão/Ônibus
7%

Via (animal)
6%

Via (problemas)
1%

Veículo (problema)
1%

Gráfico 3
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73% DOS ACIDENTES 
FORAM CAUSADOS PELO 
PRÓPRIO CONDUTOR DA 
MOTOCICLETA

SEGURANÇA VIÁRIA



QUEM FOI COLIDIDO / QUEDA
No estudo, também foi levantado quem foi vítima da ação 
do motociclista, ou se apenas ele foi a vítima – em caso de 
queda. Caminhões e ônibus foram os principais “alvos” dos 
motociclistas, com 23% das ocorrências. E, em 33% dos 
casos, foi o próprio motociclista que caiu. Veja no gráfico 4. 

QUEM FOI COLIDIDO/QUEDA

Queda
33%

Caminhão/Ônibus
23%

Obstáculos fixos
20%

Carro
20%

Bicicleta
2%

Pedestre
1%

Outros
1%

Gráfico 4
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MOTOCICLISTA COMO VÍTIMA 
Saber quem atingiu a motocicleta também é muito 
importante. Nos 34,4% dos sinistros em que o motociclista 
foi vítima, 21,8% (ou 7,5% do total de sinistros) foram de 
moto contra moto. Veja no gráfico 5.

QUEM ATINGIU A  
MOTO/OUTROS MOTIVOS

 
Carro
34%

Moto
22%

Caminhões/ônibus
19%

Via (animal)
19%

Via (problemas)
4%

Defeito mecânico
2%

Gráfico 5



TIPO DE ACIDENTE 
Em 61% dos sinistros, houve batida da moto (impacto). 
Atropelamento também foi contemplado como um tipo de 
acidente. Como está no gráfico 6.

TIPO DE ACIDENTE

Impacto
34%

Queda
22%

Não informado
19%

Atropelamento
19%

Gráfico 6

PERÍODO DO DIA
Nos relatos dos acidentes, houve também a descrição de em 
qual período o acidente ocorreu. Dos relatos que informam esse 
período do dia, houve mais acidentes à noite (32%). No gráfico 7.

DE DIA OU DE NOITE?

Não confirmados
41%

Noite
32%

Dia
27%

Gráfico 7

DADOS EXTRAS
Na análise dos dados, houve informações consideradas como 
extras, por não estarem descritas na maior parte dos sinistros e, 
portanto, não serem consideradas oficiais.
Ainda assim, o estudo apresentou essas informações – que 
servem para conhecimento de dados coletados e como 
curiosidades sobre acidentes com motos (veja no gráfico 8). São 
as seguintes:
•  7% dos sinistros tiveram relatos de desrespeito ao CTB 

(Código de Trânsito Brasileiro).
•  16,5% das mortes foram causadas por acidente  

devido à condução na contramão.
•  4% do total de sinistros válidos continham relatos  

de pessoas embriagadas na condução.
• Em 23% dos sinistros, a pista foi indicada como  

asfaltada e seca.
•  26% foram acidentes nos quais houve perda de controle como 

causa do acidente.
Alguns relatos, como “trafegando na contramão” e “combinação de 
uso de álcool e condução de veículos”, que são infrações previstas 
no CTB, foram contemplados fora do item “desrespeito ao 
CTB”, por constarem no estudo muitas vezes – por causa disso, 
ganharam destaques exclusivos no estudo. Somando esses dados, 
o “desrespeito ao CTB” alcançaria 27,5% do total de sinistros. 

DADOS EXTRAS

Desrespeito ao CTB

Trafegando na contramão

Uso de álcool ao volante

Via com asfalto seco

Perda de controle

7%

16,5%

4%

23%

26%

Gráfico 8
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ACIDENTE ANIMAL: EM 6,4% DAS 
OCORRÊNCIAS COM MOTOS, O CULPADO 
FOI UM BOI, VACA OU CAVALO

FROTA CIRCULANTE QUASE TRIPLICOU
Nos últimos dez anos, a circulação de veículos de duas rodas no 
Brasil quase triplicou, segundo dados do Denatran divulgados 
pela Abraciclo. Foi, de 8.155.166 unidades em 2005 para mais 
de 23 milhões nos dias de hoje. Confira no gráfico 9.

FROTA DE DUAS RODAS
CONCLUSÕES

O estudo chegou à identificação de alguns fatos importantes, que 
devem ser ressaltados:
•  28,4% foi o aumento do número de indenizações por mortes 

pagas pelo DPVAT para vítimas de acidentes com motocicletas 
entre 2012 e 2013.

•  73% dos acidentes relatados no estudo foram causados pelo 
condutor da motocicleta.

•  Em 7,5% dos casos, o acidente foi entre motocicletas.
•  Em 6,4% dos acidentes, o causador do acidente foi um animal 

de grande porte (cavalos, vacas e bois) que estava na via e foi 
atingido pela motocicleta, causando o óbito do condutor.

•  21,7% dos acidentes tiveram como causa a queda, o que 

pode caracterizar imprudência, vias em más condições 
ou pouca habilidade na condução da moto.

•  Em 53,3% dos acidentes nos quais o motociclista 
foi descrito como vítima de terceiro, o acidente foi 
causado por veículos maiores: carro, caminhão ou 
ônibus. Isso caracteriza o não cumprimento das 
normas gerais de circulação e conduta do CTB - “os 
veículos de maior porte serão sempre responsáveis 
pela segurança dos menores, os motorizados pelos 
não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos 
pedestres”. 

* Em milhões de veículos de duas rodas. ** Projeção

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gráfico 9
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A pesar da crise econômica, o setor das duas 
rodas continua em crescimento. De janeiro a 
junho de 2015, a frota brasileira de motocicletas, 

motonetas e ciclomotores cresceu 6,06% em relação 
ao mesmo período de 2014, de acordo com dados do 
Denatran. Essa frota de duas rodas representa 26,65% 
do total de veículos no país.
Por isso, surge o desafio de reduzir o número de 
acidentes envolvendo esse tipo de veículo. De acordo 
com a Seguradora Líder DPVAT, no primeiro trimestre 
de 2015, os acidentes com motos corresponderam a 
80% das indenizações pagas do seguro obrigatório por 
invalidez permanente – cerca de 116 mil. A estimativa 
é de que, até o final do ano, mais de 450 mil brasileiros 
irão receber indenizações por invalidez provocada por um 
acidente com motocicleta. 
Essas tragédias envolvendo motociclistas geralmente 
são causadas por imprudência, como o excesso de 
velocidade, e condições precárias de manutenção da 

moto, além das más condições das vias. Um estudo 
realizado pelo CESVI BRASIL, por solicitação do Grupo 
Segurador BB e MAPFRE, analisou os casos de óbitos 
nos acidentes com motocicletas: 23% foram causados 
por queda do motociclista.
Essa perda de controle da moto seria minimizada se 
houvesse a inclusão de dispositivos auxiliares de frenagem, 
tais como freios a disco e ABS, além de controles para 
estabilidade da pilotagem, como o TCS (Traction Control 
System) e o MSC (Motorcycle Stability Control). Ainda que 
existam diversos recursos para a segurança na pilotagem, 
estes poderiam contribuir significativamente para uma 
dirigibilidade mais segura da moto. Embarcar esses tipos 
de sistemas ainda possibilita ao fabricante desenvolver 
novas aplicações, já que o conjunto principal está presente.
Por isso, o CESVI tem acompanhado, ano a ano, o aumento 
da presença desses sistemas nas motos oferecidas nas 
concessionárias. E agora você vai conhecer os resultados 
do levantamento mais recente.

Diego Lazari e Alessandro Rubio

MAIS MOTOS COM 
ABS NO BRASIL
LEVANTAMENTO ANUAL REALIZADO PELO CESVI REVELA: 
PARTICIPAÇÃO DE MOTOS COM ABS CRESCEU 5,18% EM 2015
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DISPONIBILIDADE DO 
ABS CHEGA A 27,5% 
DO TOTAL DE MOTOS

O QUE O ESTUDO REVELOU
O CESVI acabou de concluir seu último estudo sobre 
a presença do sistema ABS nas motos oferecidas no 
mercado brasileiro – um levantamento da evolução dessa 
presença entre 2014 e 2015. E verificou um crescimento 
de 5,18% na disponibilidade do item, totalizando 27,5% 
do total. Em 2014, as motocicletas que não possuíam o 
item nem mesmo como opcional representavam 67,5% da 
frota oferecida; em 2015, esse número caiu para 62,8%.
Outro aspecto importante é a presença do sistema de 
frenagem mais eficiente para as motos, constituído pelo 
freio a disco nas partes dianteira e traseira: encontramos 
o conjunto em 60,73% das motos analisadas, contra 
12,39% das versões que utilizam o sistema de freio a 
tambor, menos eficiente.
O estudo contemplou 331 versões de motocicletas à 
venda no Brasil, uma diminuição em relação ao ano 
passado de 32 versões ou modelos de motocicletas 
- que não são mais comercializadas. S
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CATEGORIA POR CATEGORIA
Confira a seguir a disponibilidade do ABS nas diversas 
categorias de motocicletas, segundo o levantamento feito 
pelo CESVI BRASIL.

125,1 CC A 250 CC
Na categoria de entrada, com motos de até 125 
cilindradas, verifica-se que ainda há a disponibilidade 
do ABS mecânico para 3% das motocicletas. O ABS 
mecânico é uma válvula no freio dianteiro que alivia a 
pressão nas pinças e evita o travamento das rodas. 
Mas não há comprovação da eficiência desse dispositivo 
para a segurança dos ocupantes. Outro fato importante 
é que não há nenhuma moto com o ABS eletrônico 
disponível nessa categoria, nem mesmo como opcional.

ABS Mecânico
3%

ABS não disponível
97%

125,1 CC A 250 CC
Na categoria entre 125,1 e 250 cilindradas, apenas 
um modelo possui ABS de série e outro possui 
o equipamento como item opcional. Não houve 
nenhum modelo com o ABS mecânico instalado em 
motocicletas acima de 125 cilindradas.

ABS Série
1,5%

ABS Opcional
1,5%

ABS não disponível
97,1%

250,1 CC A 400 CC
Na categoria de 250,1 a 400 cilindradas, percebe-se o 
aumento do número de motos com ABS de série. Nessa 
categoria, 16% dos modelos apresentaram o ABS 
eletrônico como item de série.

ABS Série
16%

ABS Opcional
10%

ABS não disponível
74&

400,1 CC A 750 CC
Nesta categoria de cilindrada, entre 400,1 e 700 
cilindradas, o número de motos com ABS eletrônico 
sobe para 24% dos modelos.

ABS Série
24%

ABS Opcional
33%

ABS não disponível
43%

ACIMA DE 750,1 CC
Na categoria de alta cilindrada, acima de 750,1, 74% 
dos modelos disponíveis à venda no mercado brasileiro 
possuem o ABS eletrônico de série, demonstrando que a 
maioria está equipada com o dispositivo de segurança.

ABS Série
74%

ABS Opcional
6%

ABS não disponível
20%

24



QUANTO MAIOR A 
CILINDRADA, MAIOR A 
PRESENÇA DE SISTEMAS 
DE ALTA TECNOLOGIA, 
COMO O ABS
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MOTOS INTELIGENTES
Além das tecnologias já citadas, existem outras que 
atuam nas rodas da moto, no pedal de freio, no acelerador 
e até na suspensão, melhorando a performance em 
situações de emergência. Outras vêm para aprimorar 
a forma de condução do motociclista e alertar sobre 
possíveis erros, ou para fazer intervenções durante essa 
condução. Vamos conhecer os principais destaques entre 
essas tecnologias.

RBW (RIDE-BY-WIRE)
ACELERADOR ELETRÔNICO
Mais conhecido como acelerador eletrônico, representa 
o fim do sistema de acionamento do acelerador mecânico 
via cabo. O sistema utiliza um potenciômetro na manopla 
de aceleração, que informa a ECU (Engine Control Unit) 
sobre a variação ou o posicionamento do acelerador. 
Os dados são tratados pela central, que pilota o sensor 
de posição da borboleta, abrindo e fechando quando 
necessário. Por ser mais preciso que o sistema a cabo, 
o acelerador eletrônico permite um maior controle da 
marcha lenta, melhor performance e estabilidade no 
controle das acelerações e, consequentemente, menor 
consumo de combustível. 

TCS (TRACTION CONTROL SYSTEM)
SISTEMA DE CONTROLE DE TRAÇÃO 
Com a utilização de sensores nas rodas, fica possível 
detectar instantaneamente a diferença de velocidades 

entre a roda dianteira e a roda traseira, que seria a 
deslizante. Por meio da comparação dos dados pela ECU, 
a tecnologia realiza o retardamento da ignição para que a 
moto possa recuperar a tração. Toda essa tecnologia se 
traduz em utilizar a potência da motocicleta ao máximo 
e sem destracionar, mantendo o pneu da motocicleta o 
mais tempo possível em condições de atrito máximo.

MSC (MOTORCYCLE STABILITY CONTROL) 
CONTROLE DE ESTABILIDADE PARA 
MOTOCICLETAS
Esse sistema tem função similar ao controle de 
estabilidade em veículos, mas com apenas duas 
rodas para atuar e monitorar. Os sensores nas rodas, 
utilizados também para o sistema ABS, analisam as 
informações das rodas e o movimento da motocicleta, 
freando ou reduzindo a potência do motor para manter 
a motocicleta na direção desejada.  Com o controle de 
estabilidade, o motociclista pode frear e acelerar em 
estradas retas e curvas, sem perder o desempenho 
dinâmico da motocicleta. 

RLM (REAR WHEEL LIFT MITIGATION)
ANTIELEVAÇÃO DA RODA TRASEIRA
Este recurso evita que haja o levantamento indevido da 
roda traseira em caso de uma frenagem de emergência, 
o que desestabilizaria a moto. Mais conhecido como 
RL, o sistema atua por meio do ABS para o alívio das 
aplicações de forças na roda dianteira. 

CESVI produziu 
publicação reunindo 
todos os dados do 

estudo
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MÁQUINAS POP

Desde 1914, quando Charles Chaplin colocou seu eterno 
personagem para aprontar confusão em cima de uma 
Thor modelo M, no filme mudo Carlitos Banca o Tirano, 

muita coisa mudou na tecnologia das motocicletas – a do filme, 
aos olhos do século 21, mais parece uma bicicleta motorizada. 
E, ao longo das décadas, a moto foi conquistando um espaço 
próprio na história do cinema, aparecendo como grande 
companheira de protagonistas e coadjuvantes de alguns dos 
filmes mais notáveis de todos os tempos. 
Aqui, selecionamos três desses filmes, nos quais a motocicleta, 
sem dúvida, tem papel de destaque – não só como apoio na 
formação dos personagens, mas como elemento-chave de 
transformação nas vidas de seus proprietários.

Alexandre Carvalho dos Santos

A MOTOCICLETA 
NO CINEMA
TRÊS FILMES NOS QUAIS A MOTO ROUBA A CENA
– E QUE VOCÊ PODE ENCONTRAR NA SUA LOCADORA

222015862
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 SEM DESTINO
 (Easy Rider)
Direção: Dennis Hopper, 1969
O mais emblemático road movie americano 
é também uma das obras capitais da 
contracultura na virada dos anos 60 para os 
70. Explora as tensões sociais nos Estados 
Unidos da época, o consumo de drogas e o 
fim da ilusão paz-e-amor dos hippies. 
Dois jovens, apelidados de Capitão América 
(Peter Fonda) e Billy (Dennis Hopper), 
ganham um dinheirão numa venda de 
drogas e decidem realizar um sonho: partir 
de Los Angeles para Nova Orleans, onde 
está acontecendo o Mardi Gras, o Carnaval 

 O SELVAGEM
 (The Wild One)
Direção: Laslo Benedek, 1953
Assim como Sem Destino, este filme estrelado por Marlon 
Brando teve enorme influência sobre os jovens de sua 
época, imortalizando a figura do motociclista vestido com 
jaqueta de couro. Johnny (Brando) é o líder de uma gangue 
de motociclistas, a Black Rebels Motorcycle Club, que entra 
em conflito com um bando rival, igualmente motorizado e 
liderado pelo bad boy Chino (Lee Marvin). A confusão entre 
os dois grupos aterroriza uma pequena cidade – mas os 
moradores reagem. 
Marlon Brando levou a própria moto para as filmagens: uma 
Triumph Thunderbird, de 650 cilindradas. O ator também 
treinou manobras radicais e passou um tempo convivendo 
com membros de gangues de motociclistas reais, como 
preparação para o papel.
A trama foi baseada numa história real ocorrida em 1947, 
quando Hollister, uma cidadezinha da Califórnia, foi invadida 
por motociclistas rebeldes e marginais. Curiosamente, a 
cidade passou a lembrar o tumulto com uma celebração 
anual – possivelmente porque foi o “acontecimento” mais 
interessante que já aconteceu por lá.

 O SELVAGEM DA MOTOCICLETA
 (Rumble Fish)
Direção: Francis Ford Coppola, 1983
O título em português é parecido com o do filme de Marlon Brando, mas 
a história é totalmente diferente. A trama gira em torno de Rusty James 
(Matt Dillon), o líder de um grupo de jovens desajustados e briguentos, filho 
de pai alcoólatra e abandonado pela mãe. Seu grande ídolo é o irmão mais 
velho (Mickey Rourke), uma verdadeira lenda local, antigo líder da gangue e 
conhecido por todos como “o garoto da motocicleta”. Isso porque o jovem não 
desgruda de sua Kawasaki 440 LTD. Depois de uma temporada de autoexílio 
na distante Califórnia, esse irmão mais velho volta à pequena cidade da família 
para prestar contas com o seu passado – agora que não vê mais sentido nas 
brigas de bandos nem na sua própria imagem de “santo dos delinquentes”.
O filme, do mesmo diretor de O Poderoso Chefão, é todo em preto e branco. 
Os únicos detalhes coloridos do filme são peixes de briga numa loja de 
animais. Fazendo uma analogia com os personagens do longa-metragem,
é uma raça de peixe que precisa ficar em aquários individuais, porque briga 
até com o próprio reflexo. 

americano. De motocicleta, claro. No 
caminho, são presos, se envolvem com um 
advogado bêbado (o primeiro grande papel 
de Jack Nicholson), ficam chapados com 
prostitutas num cemitério e são vítimas 
do conflito entre sua perspectiva “flower 
power” e o conservadorismo predominante 
na sociedade.
As duas motocicletas estilosas da dupla 
foram elaboradas e criadas especialmente 
para o filme, obra do construtor de motos 
Ben Hardy. A que é usada pelo ator Peter 
Fonda foi posteriormente restaurada e pode 
ser vista no Museu Nacional da Motocicleta, 
no Estado de Iowa (EUA).

Assim como grande parte da 
obra de Charles Chaplin, o filme 

Carlitos Banca o Tirano pode 
ser visto na íntegra no YouTube. 

E, como é mudo, você nem 
precisa saber inglês para dar 
boas risadas com a comédia.
Confira:https://goo.gl/ifDVTO
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RESOLUÇÃO 544 SUBSTITUI A 362 NA 
PADRONIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE DANOS 
EM PEQUENA, MÉDIA E GRANDE MONTA

28

Gerson Burin

Luciana Ruffato

A partir de 1° de março de 2015, entra 
em vigor uma nova resolução para 
classificação de danos em veículos, 

a 544, revogando então a atual Resolução 
362. A classificação de danos surgiu por 
causa do grande número de veículos com 
danos de grandes proporções que passavam 
por reparo e voltavam a circular, sem 
oferecer segurança a seus ocupantes – 
tanto na parte estrutural quanto no que diz 
respeito à segurança passiva.
Essa série de erros vinha colocando em 
risco motoristas, passageiros e terceiros, 
o que levou à necessidade de se criar um 
procedimento que determinasse com maior 
precisão se um veículo poderia ou não 
voltar a circular. E isso por meio de um 
formulário padronizado.

MUDANÇAS NA 
CLASSIFICAÇÃO
DE DANOS
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1)  AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, 
CAMINHONETES E UTILITÁRIOS,  
COM ESTRUTURA EM MONOBLOCO, 
VEÍCULOS, MOTOCICLETAS,  
CAMINHÕES E ÔNIBUS.
O número de campos abordados ficou com 22 itens, que 
abrangem componentes estruturais e de segurança passiva.
Para o dano ser classificado como de pequena monta, só 
pode haver um item com dano.
A classificação de média monta é a apropriada para 
quando houver entre 2 e 6 itens danificados.
Para a classificação de grande monta, são necessários 
mais de 6 itens danificados.
A tabela a seguir exemplifica os itens verificados em 
veículos de passeio.

Desta forma, foram criados formulários específicos para 
cada categoria de veículo, que foram desenvolvidos em 
resoluções passadas (Contran 25/98, 297, 362). A nova 
resolução, a 544, apresenta algumas alterações em 
relação às anteriores – que você vai conhecer agora

AS NOVIDADES PARA CADA VEÍCULO
A principal mudança foi uma diminuição do número de itens 
avaliados em cada categoria, sintetizando mais a classificação 
dos danos. As tabelas também estão com novo layout, e agora 
contemplam componentes de segurança passiva. 
Com os novos procedimentos, os agentes de trânsito podem 
realizar uma avaliação do veículo de forma padronizada, com 
preenchimentos importantes de identificação e classificação 
específica para cada modalidade, que seguem esta divisão:

Marca/modelo: Data: Nº BOAT: 
Placa: Responsável pelo preenchimento: 

Item Nome da peça SIM NÃO NA Item Nome da peça SIM NÃO NA 
1 Painel corta-fogo 12 Longarina traseira esquerda 
2 Longarina dianteira esquerda 13 Assoalho portamalas ou caçamba 
3 Caixa de roda dianteira esquerda 14 Longarina traseira direita 
4 Estrutura da soleira esquerda 15 Caixa de roda traseira direita 
5 Air Bags Frontais 16 Estrutura da coluna traseira direita 
6 Air Bags Laterais 17 Estrutura da soleira direita 
7 Estrutura da coluna dianteira esquerda 18 Estrutura da coluna central direita 
8 Estrutura da coluna central esquerda 19 Estrutura da coluna dianteira direita 
9 Estrutura da coluna traseira esquerda 20 Assoalho central direito 

10 Caixa de roda traseira esquerda 21 Caixa de roda dianteira direita 
11 Assoalho central esquerdo 22 Longarina dianteira direita 

Observações: 

AVALIAÇÃO DO DANO: 
Quantidade de peças estruturais/seg. pass. danificadas de 0 a 1                    

-
-

-

> DANO DE PEQUENA MONTA
Quantidade de peças estruturais/seg. pass. danificadas de 2 a 6  > DANO DE MÉDIA MONTA
Quantidade de peças estruturais/seg.pass. danificadas maior que 6       > DANO DE GRANDE  MONTA

FORMULÁRIO PARA CLASSIFICAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULOS SINISTRADOS 

PEÇAS ESTRUTURAIS/SEGURANÇA PASSIVA AVARIADAS NO ACIDENTE  
Avaliação Avaliação 

TOTAL GERAL  (SIM + NA) 

AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E CAMINHONETES 



Os formulários de cada categoria 
relacionados à nova resolução, apresentando 

mais detalhes e ilustrações, podem ser 
encontrados no seguinte endereço:

www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/
Resolucao5442015.pdf 

2) MOTOCICLETAS, MOTONETAS, 
CICLOMOTORES, TRICICLOS E 
QUADRICICLOS.
O formulário de danos em motocicletas contém 7 itens no total 
para avaliação: garfo dianteiro, mesa superior da suspensão 
dianteira, mesa inferior da suspensão dianteira, coluna de 
direção, chassi, garfo traseiro e eixo traseiro (em triciclos).
E a classificação é feita da seguinte forma:
Para classificação de pequena monta, não pode existir nenhum 
dos itens presentes na planilha de avaliação.
Para média monta, serão permitidos danos em 1 a 4 itens 
presentes no formulário.
Caso o número de peças danificadas ultrapasse 4 itens do 
formulário, a classificação será de grande monta.

3) REBOQUES E SEMIRREBOQUES, 
CAMINHONETES E UTILITÁRIOS COM 
ESTRUTURA EM CHASSIS, CAMINHÕES
E CAMINHÕES-TRATOR
Para estas categorias, a planilha contempla uma série de 
itens que são de caráter estrutural, como colunas, teto, 
assoalho, parede corta-fogo e itens relacionados ao freio, 
eixos, suspensão e chassi, para-choques, e a avaliação de 
extensão de danos térmicos na cabine ou chassi.
Além dos itens estruturais, o formulário contempla o airbag, 
caso o veículo possua o dispositivo.
A classificação para esta categoria se dá por meio 
da identificação das letras P, M ou G, denominadas 
para cada setor afetado, prevalecendo sempre a 
letra de maior gravidade na avaliação de todos os 
componentes,independentemente da quantidade de itens.

4) ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS.
Para esta divisão, o procedimento é muito semelhante à 
avaliação feita em caminhões e semirreboques.
Para a carroceria, é feita uma análise específica, que a divide 
em parte dianteira, central e traseira, além da referência de 
peitoril de janelas.
Outro ponto importante é a classificação de “dano de 
grande monta” no chassi, que implica obrigatoriamente o 
sucateamento do veículo como um todo, incluindo a carroceria.
E o airbag virou item pontuável na classificação. 
Esta classificação também obedece à regra de que prevalece 
a letra de maior gravidade na avaliação de todos os itens, 
seguindo a ordem de grandeza de P (pequena monta),
M (média monta) e G (grande monta) 
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1

5
6

Classificação de 
danos em motos:

garfo dianteiro,
chassi,
garfo traseiro

1

5

6

CLASSIFICAÇÃO SURGIU PELO 
GRANDE NÚMERO DE VEÍCULOS 
COM DANOS GRAVES QUE 
VOLTAVAM A CIRCULAR



Receita de bons negócios
No Leilão CESVI BRASIL de veículos recuperados,  

tem sempre um bom negócio para você comprar seu 
carro ou moto com toda a segurança e praticidade. 

Veículos em ótimo estado de conservação, com 
garantia de procedência, documentação pronta para 

transferência, sem multas nem dívidas, e rápida  
liberação. E o melhor: preços abaixo da tabela.

Visite os veículos em exposição e aproveite as 
melhores oportunidades de bandeja para você.  

Os leilões acontecem em duas unidades, 
 com ofertas imperdíveis. Confi ra:

São Paulo, SP
Avenida das Nações Unidas, 97.
Todas as quartas-feiras, às 11h.

Caçapava, SP
Av. Ver. Geraldo Nogueira da Silva, 3501.

Todas as sextas-feiras, às 11h.

Para mais informações, acesse:
leiloes.cesvibrasil.com.br

A serviço do Grupo Segurador BB e MAPFRE

AF_07_23_Anuncio_Salvados_Consumidor.indd   1 7/23/15   5:39 PM
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F ernando Collor não era mais presidente da República quando 
o Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) foi criado, em 
1995. Vivíamos já o governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Mas a famosa frase do hoje senador Collor, sobre o Brasil só 
ter carroças, teve influência na criação do instituto. O objetivo 
de assegurar um avanço dos padrões de qualidade da indústria 
automobilística reuniu entidades do setor para a formação de um 
órgão que reunisse os esforços nesse sentido – iniciativa que, 
na época, contou com o importante apoio de Dorothéa Werneck, 
então ministra da Indústria e Comércio. A missão do IQA, de 
prestar serviços que contribuam para a melhoria da qualidade, 
agregando valor para toda a cadeia automotiva, é, de certa 
forma, uma resposta à provocação do ex-presidente e à abertura 
comercial que havia começado em seu (curto) governo.
Criado e dirigido pela Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea), o Sindicato Nacional da 
Indústria de Componentes (Sindipeças) e outras entidades, o 
IQA comemorou duas décadas de atividades agora em 2015. 
E, ao longo dessa trajetória, se firmou como um organismo de 
certificação especializado no setor automotivo e, mais do que 
isso, um agente de promoção da qualidade nesse segmento.
Para que você saiba mais sobre a importância dessa entidade e 
o fomento da qualidade no universo do automóvel, entrevistamos 

o presidente da diretoria executiva do IQA, Ingo Pelikan – um 
executivo da Mercedes-Benz que está à frente do Instituto da 
Qualidade Automotiva na gestão 2015-2017.

Como era o cenário da qualidade  
20 anos atrás, quando o IQA começou?
Para se ter uma ideia, o IQA foi criado num momento em que 
um ex-presidente disse uma frase famosa, provocando o setor, 
de que a gente só fabricava carroça no Brasil. E naquela época 
existia uma possibilidade de abertura de mercado justamente 
para que o produto brasileiro fosse valorizado e pudesse 
competir globalmente. Era um cenário que, de um lado, tinha 
uma provocação do governo, um estímulo, e, por outro, uma 
indústria bastante reservada, pela pequena quantidade de 
montadoras e autopeças que existiam, e uma qualidade bastante 
local. Esse era o cenário da época.

Como foi essa união que acabou 
resultando no IQA?
Quando houve essa provocação, as entidades envolvidas 
começaram a conversar mais. Houve uma aproximação entre 
as entidades. A Anfavea, obviamente, como representante das 
montadoras, foi a primeira a querer se envolver. O Sindipeças, 

20 ANOS 
DO IQA
INSTITUTO DA QUALIDADE 
AUTOMOTIVA COMPLETA DUAS 
DÉCADAS DE FOMENTO DA 
QUALIDADE, ATRAVESSANDO 
UM PERÍODO REPLETO DE 
TRANSFORMAÇÕES

Alexandre Carvalho dos Santos

Luciana Ruffato
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Qual o papel do cliente na gestação  
de uma cultura da qualidade?
Se a gente for pensar nesses 20 anos, a percepção do cliente 
também mudou muito. O consumidor de automóvel hoje tem 
muito mais informação, tem muito mais acesso ao produto, à 
tecnologia. Aquela curiosidade do passado se transformou num 
conhecimento de fato, não é só mais uma curiosidade. E é de 
se notar também o papel das mulheres nessa evolução. Vinte 
anos atrás, era o homem quem escolhia o carro, e a mulher 
tinha pouca participação. Hoje as mulheres também têm uma 
visão particular sobre o automóvel, um conhecimento e um 
interesse diferente, e então muitos produtos são elaborados 
com foco nessas consumidoras. Há categorias de carros que 
já são destinadas para o público feminino. 

A abertura do mercado, que aconteceu 
naquela época, também transformou  
as exigências do consumidor?
Com certeza. Duas décadas atrás, o setor era bem restrito: 
eram poucas montadoras, as quatro grandes detinham 75%, 
80% do mercado. E hoje nós temos 31 montadoras instaladas 
no país – é mais do que o dobro daquela época. Temos mais 
de 600 modelos de carros. Então o cardápio é muito amplo. 
Com a abertura do mercado, o produto importado começou 
a trazer uma tecnologia diferente. E o cliente começou a 
se interessar por isso. Além disso, o brasileiro hoje viaja 
mais. Com o aumento do turismo internacional, as pessoas 
conhecem a realidade do exterior e se perguntam por que não 
existe isso no Brasil. Hoje temos muitos produtos que são 
comuns com o mercado global. Então não vemos mais aquele 
carro tupiniquim, feito somente para o mercado brasileiro. E 
o consumidor tem influência direta nisso, porque começou a 
questionar e cobrar. 

Quais os principais avanços que  
o IQA trouxe nessas duas décadas?
No seu princípio, o IQA trabalhou muito com certificação de 
produtos e alguma coisa de sistema. E participou diretamente 
do debate das portarias que transformam isso diretamente 
em certificação compulsória de produtos. Isso é fundamental 
para o consumidor, porque gera uma credibilidade maior 
naquele produto que é vendido no mercado via montadora 
ou reparação. Porque é obrigatório para qualquer fabricante 
ou revendedor ter um produto certificado. Isso o IQA brigou 
bastante para que fosse valorizado e aplicado no Brasil. 
Somos um instituto do setor automotivo. Então, por ter sido 
criado pelo próprio setor, estamos muito perto das demandas 
das entidades – são 14 entidades hoje que compõem o 

AS CONCESSIONÁRIAS JÁ TÊM 
MODELOS PRÓPRIOS DE GESTÃO DE 
QUALIDADE, POR INFLUÊNCIA DAS 
MATRIZES. JÁ ENTRE AS OFICINAS 
INDEPENDENTES, HÁ MAIS CARÊNCIA

representando as empresas de autopeças e sistemistas, estava 
diretamente envolvido com o tema, e outras entidades também 
ingressaram – como o Sindirepa, representando o setor da 
reparação. Porque, além do lado da cadeia automotiva que tem 
os fabricantes de peças, há na outra ponta o pessoal que mexe 
com o produto e tem contato direto com o consumidor, que 
são os reparadores. O Inmetro também ajudou um pouco na 
concepção, mesmo não se tornando uma entidade associada. 
E, na época, a ministra da Indústria e Comércio, Dorothéa 
Werneck, foi quem promoveu esse encontro para discutir a 
qualidade no Brasil, buscando as entidades envolvidas nessa 
polêmica: o que nós podíamos fazer de diferente? Então foi um 
momento extraordinário e um fato inédito na época. 

Como isso se deu no setor de reparação?
Olha, estamos falando de 20 anos atrás, mas vou fazer 
uma analogia com a situação atual. No setor de reparação 
hoje, nós temos um número aproximado de 100 mil oficinas 
no Brasil. Dessas, cerca de 8 mil são concessionárias, 
que lidam com algo em torno de 25% da frota brasileira. 
Então você tem 92 mil oficinas independentes para os 
outros 75% – de uma frota que tem cerca de 40 milhões 
de carros em circulação. É muita coisa. Por isso, estamos 
trabalhando bastante forte aqui no IQA em relação a esse 
setor. As concessionárias e as autopeças já têm modelos 
próprios de gestão de qualidade, até por influência das 
matrizes no exterior. Já na outra ponta da cadeia, entre 
as independentes, há mais carência, por não terem uma 
influência direta da montadora. Nas oficinas independentes, 
quem manda na qualidade é o consumidor. E acho que esse 
foi um passo grande dado naquela época, porque existia uma 
distância muito grande entre a qualidade oferecida por essas 
oficinas e a demanda existente. A reparação é um processo 
fundamental na qualidade da cadeia automotiva, e hoje 
existem discussões sobre o que é um sistema de qualidade, 
sobre o treinamento para o uso de ferramentas de gestão.
A compreensão da importância da qualidade vem melhorando 
– e consequentemente a oferta de serviços. 

REPARO



conselho do IQA. E conseguimos ter um contato direto para 
apontar o que o setor precisa para a busca da qualidade. 
Tanto que temos todas as gamas de treinamento hoje para 
capacitar as pessoas em torno da qualidade. Quanto a 
publicações, há dez entidades com as quais temos parcerias 
fora do Brasil. Por exemplo, somos os representantes oficiais 
da VDA no Brasil. A VDA é a Anfavea alemã. Eles publicam 
normas técnicas, e o IQA detém o know-how dessas normas, 
a tradução, a divulgação e o seu treinamento aqui no Brasil. 
Atuamos também na certificação de sistemas de qualidade, 
uma coisa muito forte nos ramos de montadoras e autopeças, 
em relação a normas ISO. E trabalhamos cada vez mais forte 
também na certificação de oficinas, mantendo parcerias com o 
Sebrae e o Sindirepa justamente para promover, ainda que não 
de forma impositiva, que o setor sinta que a certificação faz 
bem para o negócio.
O papel do IQA é justamente promover a cultura da qualidade, 
para a pessoa realmente ver que a qualidade é um diferencial. 
Ela é mandatória e é fundamental para a sobrevivência de 
qualquer negócio. 

Como vê os próximos anos do IQA?
Até por programas como o Inovar-Auto, as exigências 
ambientais, as questões energéticas, a questão da conectividade 
nos automóveis, o perfil da qualidade vai ser cada vez mais 
afinado. E, quanto mais as entidades e empresas estiverem 
envolvidas com essas percepções, e investirem nelas, melhores 
serão os resultados. O IQA deverá manter o seu papel 
missionário de promover a qualidade, no sentido do executivo 
ou empresário ter prazer em fazer com qualidade, e de olho 
também nessas tendências de mercado. E a tendência agora 
é que mais programas virão, o jogo não vai ficar mais fácil: as 
regras serão cada vez mais duras, e isso é positivo. 

Como vê o trabalho de centros de  
pesquisa como o CESVI, para o 
desenvolvimento do setor?
Eu acho o trabalho do CESVI fundamental, e isso é reconhecido 
no mercado – o CESVI já tem o seu espaço conquistado. 
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NÃO VEMOS MAIS AQUELE CARRO 
TUPINIQUIM, FEITO SOMENTE 
PARA O MERCADO BRASILEIRO. E 
O CONSUMIDOR TEM INFLUÊNCIA 
DIRETA NISSO, PORQUE COMEÇOU 
A QUESTIONAR E COBRAR

HAVERÁ UMA NECESSIDADE 
CRESCENTE DE TESTES 
E CONTROLES, E AS 
ORGANIZAÇÕES QUE ESTUDAM 
ISSO, COMO O CESVI, TERÃO UM 
DESTAQUE CADA VEZ MAIOR

AMPLIANDO A ATUAÇÃO
Cada vez mais envolvido em análises e 
na pesquisa e desenvolvimento, o IQA 
inaugurou, em setembro de 2014, no 
Parque Tecnológico de Sorocaba, um 
laboratório dedicado a ensaios químicos na 
área de Arla 32 (reagentes para diminuição 
de emissões de óxidos de nitrogênio 
presentes nos gases de escape de veículos 
a diesel), líquidos de freio, aditivos de 
radiador, entre outros produtos. 
O instituto ainda trabalha na criação de um 
laboratório metalúrgico e um de ensaios 
mecânicos.

Acredito que seja importantíssima a continuidade da nossa 
parceria, inclusive com algum incremento. Um tema que nós 
já temos debatido é uma aproximação maior das seguradoras 
com a cadeia automotiva, para discutir o serviço que é prestado 
e o tipo de oficina que é credenciada – tudo para que haja um 
modelo de certificação espontânea em parceria com essas 
entidades. Precisamos continuar investindo nisso. E o trabalho 
de pesquisa e inovação do CESVI é igualmente essencial. O 
CESVI tem uma estrutura apropriada para isso, e eu acho que 
o mercado precisa tirar proveito. Nessa linha que a gente falou 
de produtos inovadores, de automóveis com alta tecnologia, com 
certeza haverá uma necessidade crescente de testes e controles, 
e as organizações que estudam isso, como o CESVI, terão um 
destaque cada vez maior. 
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ÍNDICE DE 

DANOS DE ENCHENTE
O VERÃO É ÉPOCA DE ENCHENTES NO SUL E SUDESTE. MAS E SE O SEU CARRO 
PASSAR POR UMA ÁREA ALAGADA? UM ÍNDICE DO CESVI APONTA QUAIS OS 
VEÍCULOS MAIS RESISTENTES À AÇÃO DA ÁGUA

ESPECIAL

No Brasil, dependendo da região e da época 
do ano, há uma frequência incômoda de 
enchentes e inundações em áreas urbanas 

de grande tráfego de veículos.
Muitas vezes, quando os carros se encontram 
de forma inesperada no meio de um alagamento, 
há uma motivação para que os condutores 
tomem atitudes naturais e instintivas de fuga 
dessas áreas inundadas. E, às vezes, seja 
na fuga ou na permanência, danos graves 
acontecem por contato direto da água com 
componentes mecânicos e elétricos do veículo – 
provocando a suspensão temporária ou definitiva 
dos sistemas e fazendo o carro “pifar”.
Mesmo não sendo indicada a passagem 
por lugares com lâminas d’água, há casos 
emergenciais em que há a necessidade dessa 
travessia. Nesses casos, alguns veículos se 
comportam de forma mais eficaz do que outros. 

Emerson Farias

Essa diferença acontece devido aos veículos 
possuírem características mecânicas e 
elétricas distintas, com sistemas e tecnologias 
diferentes. Alguns, embora destinados a 
outras funções, acabam também por reduzir 
indiretamente a vulnerabilidade ao meio externo, 
preservando o funcionamento do veículo mesmo 
sob condições severas – e impedindo uma pane 
pelo efeito da água. 
Elaborado pela área de pesquisa e desenvolvimento 
do CESVI BRASIL, o Índice de Danos de Enchente 
permite, por meio da compreensão da totalidade 
dos fatores técnicos embarcados, a determinação 
do risco de danos mecânicos e elétricos pela 
exposição indevida à lâmina d’água. 
Esta proposta compreende duas etapas, uma 
abrangendo exclusivamente o estudo do motor e 
a outra, demais componentes essenciais para o 
funcionamento do veículo.
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Com essa informação gerada, o CESVI contribui 
para um aprimoramento no projeto dos veículos 
– uma vez que as montadoras podem usar 
esses dados para tornar as estruturas de seus 
modelos menos vulneráveis aos alagamentos – e 
também para a compreensão, pelo mercado 
segurador, do risco relacionado a cada modelo. 

ÍNDICE DE 

DANOS DE ENCHENTE

ÍNDICE CONTRIBUI 
PARA APRIMORAMENTO 
DOS VEÍCULOS E 
COMPREENSÃO DOS 
RISCOS RELACIONADOS 
A CADA MODELO NUM 
ALAGAMENTO

TOP 19 - ÍNDICE DE DANOS DE ENCHENTE

VEÍCULOS MONTADORAS
ÍNDICE DE DANOS 

DE ENCHENTE

FLUENCE DYNAMIQUE 2.0 CVT HI-FLEX

FLUENCE PRIVILÈGE 2.0 CVT HI-FLEX

NOVO SENTRA 2.0 S

NOVO SENTRA 2.0 SV 16V FLEX AUTOMÁTICO

NOVO SENTRA 2.0 SL 16V FLEX AUTOMÁTICO

CITY LX 1.5 16V SOHC I-VTEC FLEX AUTOMÁTICO

CITY EX 1.5 16V SOHC I-VTEC FLEX AUTOMÁTICO

J5 1.5 VVT 16V GASOLINA

208 ACTIVE 1.5 FLEX

208 ALLURE 1.5 FLEX

DUSTER 1.6 16V HI-FLEX 4X2

DUSTER EXPRESSION 1.6 16V HI-FLEX 4X2

DUSTER DYNAMIQUE 1.6 16V HI-FLEX 4X2

DUSTER TECH ROAD 1.6 16V HI-FLEX 4X2

COBALT LTZ 1.4 8V ECONO.FLEX

COBALT ADVANTAGE 1.4 8V ECONO.FLEX

C4 HATCH 1.6 GLX 16V FLEX

C4 PICASSO 2.0 BVA 16V

C4 PICASSO 2.0 BVA 16V LA LUNA

OS 19 MAIS RESISTENTES CONTRA ALAGAMENTOS
Os veículos são classificados com estrelas: quanto mais estrelas, melhor será 
o veículo em relação à resistência contra danos de enchente.ÍNDICE DE DANOS DE

ENCHENTE
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COMO O ÍNDICE É DIVIDIDO
Índice de danos pluviais ao motor (IDPM): Diz respeito à vulnerabilidade e/ou 
risco do veículo a sofrer um calço hidráulico pela infiltração de água no sistema 
de ar, chegando à câmara de combustão.
Fatores de risco avaliados no IDPM:
• Altura do duto de escape no cabeçote.
• Altura do bocal de admissão.
• Taxa de compressão do motor.
• Cilindrada.
• Ponto mais alto do duto de admissão.
• Altura entre o ponto mais alto e o mais baixo do duto de admissão.
• Comprimento do ponto mais alto e mais baixo do duto de admissão.
Índice de danos pluviais ao veículo (IDPV): Diz respeito a danos ocorridos 
em componentes do veículo que possam causar parada, como módulos e 
centrais elétricas.
Fatores de risco avaliados no IDPV:
• Alternador.
• Embreagem.
• Centrais elétricas.
• Sensor de rotação.
• Módulos de controle.
• Sensor de oxigênio.

O estudo gera um ranking de veículos com 

base no custo das manutenções preventivas 

e preditivas – com base na manutenção 

programada pela montadora até os 100 mil 

quilômetros –, além do custo de mão de obra. 

Uma referência para quem deseja encontrar 

veículos que terão manutenção mais barata.

Para analisar os veículos de acordo com o 

campo visual proporcionado, o CESVI realiza 

um estudo específico sobre visibilidade. Os 

resultados levam em consideração a medição e 

análise das áreas não visíveis ao motorista, e a 

combinação entre espelhos retrovisores, vidros 

e a própria carroceria do veículo. O ranking 

final aponta os veículos que mais permitem a 

visibilidade necessária para que o motorista 

tenha plena capacidade de evitar um acidente. 

ÍNDICE DE MANUTENÇÃO

VEICULAR

OUTROS ÍNDICES –  
TUDO PARA COMPARAR 
VEÍCULOS

O ranking classifica veículos de acordo com a 

disponibilidade de sistemas originais de segurança 

patrimonial e sua eficiência contra ações de furto.

O estudo leva em consideração se o veículo dispõe de 

imobilizadores, alarmes, travas de coluna de direção, 

vidros laterais laminados, a complexidade da chave do 

veículo e a localização da bateria.

Classifica os veículos de acordo com a disponibilidade de 

componentes destinados à segurança ativa e passiva. 

Fazendo uma ponderação entre os equipamentos de cada 

modelo, chega-se a um ranking que pode servir como 

embasamento para a opção pelo carro mais seguro

– e também como referência para análise de risco.

Compara veículos de uma mesma categoria quanto à 

facilidade e ao custo de seu reparo. O CESVI realiza 

crash-tests dianteiros e traseiros nos veículos analisados, 

faz os reparos necessários e uma avaliação individual das 

peças envolvidas. O resultado é uma classificação que 

leva em conta os custos da reparação, os tempos de 

substituição e a cesta básica de peças.

Lu
ci

an
a 

R
uf

fa
to

ÍNDICE DE

VISIBILIDADE

ÍNDICE DE

SEGURANÇA

ÍNDICE DE

FURTO
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SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

3T Systems RASTREADOR Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
AUTOLOCALIZAR AL-ITATRACK Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2555-6883 www.autolocalizar1.com.br
Bysat Automação
e Controle Ltda.

Kit Bysat Rastreador GPS GPRS (31) 3057-4401 www.bysat.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

CELTEC AUTOCARGO Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3025-8700 www.autocargo.com.br

CIELO TELECOM CIELOCEL GS11 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br
FOCLOG Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br
Golsat Golsat Car/Frota Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500 www.golsat.com.br
Ituran RASTREADOR E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

KHRONOS Khronos GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3381-9999 www.grupokhronos.com.br
Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Logos LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosrastreamento.com.br
Mirus SKYPATROL TT8750 Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-2005 www.mirus.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br
POINTER CELLO IQ Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
PORTO SEGURO 
PROTEÇÃO E 
MONITORAMENTO

DAF PORTO SEGURO Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 7270317 www.portoseguro.com.br

Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (1 9) 3787-6320 www.pst.com.br
PROALERTA PRÓ ALERTA / MXT 151+ Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3348-9292 www.proalerta.com.br
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3326-5353 www.reforcerastreamento.com.br

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SASCAR Sascar GPS/GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br
SATPLUS SATPLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2517-2600 www.satplus.com.br

SEGSAT RF PLUS Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (81) 2125-2600 http://www.segsat.com

Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

ABSOLUT ABS 1107 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br
STI SOLUÇÕES EM 
TECNOLOGIA

STI SAT Casco Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3641-6555 www.sti.ind.com.br

SpySat SPYSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB TELEFÔNICA GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7716 www.telefonica.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Volpato Rastreamento MXT 150/151 Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3342-5551 www.volpatorastreamento.com.br
Zatix Tecnologia S/A
Veltec

GRABER MASTER AUTOS
VELTEC

Rastreador
Rastreador

GPS
GPS

GSM/GPRS
GSM/GPRS

(11) 3025-0000
(21) 2105-5000

www.graber-rastreamento.com
www.veltec.com.br

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO
Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESVI

O CESVI BRASIL realiza uma avaliação para apontar os sistemas de bloqueio e rastreamento de veículos 
que realmente cumprem o que prometem. Este estudo engloba diversas análises, como a estrutura 
da empresa que oferece o sistema, sua central de atendimento, a forma de comunicação usada, 

a qualidade da instalação e, é claro, a eficiência do produto. Todas as empresas e os sistemas que constam 
da relação que você encontra nesta seção foram devidamente testados e aprovados pela área de Operações 
do CESVI. Estas realmente oferecem a segurança que você busca para o seu patrimônio.
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SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÕES
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

ALARCOM MXT 140A Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3671-9190 www.alarcom.com.br

ALLTECH ALLTECH Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br

AUTOLOCALIZAR AL-ITATRACK Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2555-6883 www.autolocalizar1.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

Cielo Telecom CIELOCEL GS12 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br

Foclog Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br

Ituran RASTREADOR GPRS-FULL Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9001 www.ituran.com.br

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Full Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br

LOSAT RASTREAMENTO LOSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3347-8200 www.losat.com.br

MERCEDES BENZ 
DO BRASIL

FLEETBOARD Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4173-0441 www.fleetboard.com.br

ONIXSAT ONIXSMART 2 GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

ONIXSAT ONIXSMART 2 HÌBRIDO Rastreador GPS HÍBRIDO (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat OnixTrailer GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

OnixSat ONIXSLIM Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

POINTER CELLO IQ Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br

Positron
POSITRON RÁDIO 

FREQÜÊNCIA - CAMINHÃO
Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
RASTREADOR SELADO 

GSM/GPRS - CAMINHÃO
Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
RASTREADOR GSM/GPRS - 

CAMINHÃO - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
POSITRON DUAL 

CARGA - CAMINHÃO
Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

Positron
POSITRON DUAL SAT - 

CARGA - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS

Híbrida
(GPRS/SATELITE)

(19) 3787-6320 www.pst.com.br

Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SASCAR SASCAR FULL /GPRS Rastreador GPS HÍBRIDO (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SASCAR SASCAR FULL SAT/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SEGSAT GPS PLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (81) 2125-2600 www.segsat.com

Sighra Tecnologia Em 
Rastreamento

Smartgate Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

TESB - Telefônica TELEFÔNICA GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7716 www.telefonica.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER CAMINHÃO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com 

Zatix Tecnologia S/A Rastreador RI0452 LINKER Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador RI0482 
LINKER ADVANCED

Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Dual Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Turbo Rastreador Híbrida GPS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Avalie seu sistema
Empresas interessadas em avaliar seu sistema com o CESVI BRASIL, obtendo um aval de qualidade para o seu 
produto, podem entrar em contato pelo e-mail negocios@cesvibrasil.com.br ou pelo telefone: 11 3948-4844

Revista CESVI

SEGMENTO CASCO = CARGA = LOGÍSTICA =

SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE MOTOCICLETAS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

AUTOLOCALIZAR AL-ITATRACK Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2555-6883 www.autolocalizar1.com.br

Pósitron Rastreador Selado
GSM/GPRS

Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br

SASCAR SASMOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.b

ZATIX 
TECNOLOGIA S.A. GRABER MASTER MOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com
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SEGUROS

Marco Aurélio de Oliveira 

Renata Gregolini (especialista em resíduos)

Além de manter um pátio de veículos sem 
contaminação, as centrais de armazenamento 
de resíduos são projetadas para atendimento 

às legislações e normas que visam garantir o controle 
de poluição nesses locais: a ABNT NBR 12235 – 
Armazenamento de Resíduos Perigosos, a ABNT NBR 
11174 – Armazenamento de Resíduos Classe II – Não 
Perigosos, a ABNT NBR 17505 – Armazenamento de 
Resíduos Inflamáveis e a NR – 20 Armazenamento de 
Líquidos Inflamáveis.
Confira a seguir dicas para a construção de uma central de 
armazenamento de resíduos num pátio de salvados.

LOCALIZAÇÃO
Os critérios de localização das centrais devem levar em 
consideração os seguintes fatores:
- O perigo de contaminação ambiental deve ser minimizado, 
o que demanda impermeabilização do solo, bacias de 
contenção para vazamentos e coleta de águas pluviais.
- Evitar a alteração do entorno e o impacto no 
ecossistema: as construções atuais estão em áreas 
antrópicas, densamente povoadas e sem risco de 
alteração da ecologia da região. Porém, no caso de 
novas instalações, deverão ser realizados estudos sobre 
presença de corredores de fauna, áreas de repouso de 
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PÁTIO SUSTENTÁVEL
ARMAZENA SEUS
RESÍDUOS

CONFIRA DICAS PARA A CRIAÇÃO DE UMA CENTRAL DE 
ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS, UMA AÇÃO IMPORTANTE PARA 
A GESTÃO DE UM PÁTIO DE SALVADOS ECOLOGICAMENTE CORRETO
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BACIA DE CONTENÇÃO
A norma ABNT NBR 12235 requer que a bacia de 
contenção seja projetada prevendo sua capacidade em 
10% do volume de todos os containers e/ou tambores, ou 
o volume do maior recipiente armazenado. Para o nosso 
caso, a bacia deve ter 1.440 litros de capacidade ou 
1,44 m3, sendo suas medidas: 1,20 m de comprimento 
por 1,20 m de largura, e profundidade de 1 m. A bacia 
de contenção será construída abaixo do nível do piso, 
do lado externo da construção e ao fundo da central de 
armazenamento. Assim, deve garantir a impossibilidade 
de escoamento superficial da vizinhança para seu interior. 
Sugere-se a construção em alvenaria ou polietileno.

VENTILAÇÃO
Devido ao armazenamento de inflamáveis, deve ser 
previsto na área de depósito de resíduos líquidos (óleos 
lubrificantes e hidráulicos, eletrólitos de baterias, 
combustíveis e fluidos refrigerantes) um sistema de 
ventilação baixa, a 20 cm do piso, elaborado com 
elementos de ventilação permanente tipo Neorex, que 
ocuparão a segunda e terceira fileira da alvenaria.
A abertura em elementos de ventilação combinada com 
a ventilação natural promoverá a troca de ar e manterá 
temperaturas.

PAREDES E TETOS
A cobertura das centrais deve ser feita de telhas tipo 
sanduíche metálicas zipadas ou de telhas tipo face 
belt, que possuem manta e possibilitam uma melhor 
temperatura no interior da central de armazenamento. As 
paredes, pisos e tetos devem ser construídos de material 
resistente ao fogo e de maneira que facilite a limpeza e não 
provoque faísca. Todas as paredes acima do elemento de 
ventilação devem ser de bloco de concreto que resistam 
a uma hora de fogo. Na área de armazenamento de 
resíduos líquidos inflamáveis, nenhum material que não 
resista ao fogo deve ser utilizado para fechamento. Em 
novas construções, placas de concreto também podem 
ser utilizadas. O corredor principal de acesso aos líquidos 
inflamáveis deve ter no mínimo 2,4 metros de largura.

SETORIZAÇÃO, ISOLAMENTO,
ACESSO E SINALIZAÇÃO
Devido às características dos resíduos gerados no 
processo de descontaminação de salvados, todas as 
centrais devem possuir três áreas distintas, setorizadas e 
divididas fisicamente:

aves migratórias, além de desmatamentos necessários.
- Estar de acordo com o zoneamento da região: deve se 
respeitar o mapa de uso e cobertura do solo da região 
(zoneamento municipal), identificando as distâncias 
seguras de corpos hídricos (mínimo de 100 metros), 
propriedades rurais (mínimo de 1.000 metros) e 
edificações de uso antrópico (60 metros para o caso de 
resíduos inflamáveis).
- A seleção do local também deve levar em conta riscos 
potenciais de fenômenos naturais, como chuvas fortes, 
ventanias e inundações. As coberturas e estruturas devem 
ser pensadas para resistir a esses fenômenos.

PISO IMPERMEÁVEL
O piso deve ser construído em concreto armado com 
15 cm de espessura, reforçado com fibras sintéticas 
estruturais (macrofibras, agregado mineral), acabamento 
liso com endurecedor de superfície e acabamento em epóxi 
autonivelante. No caso de armazenamento de baterias, o 
acabamento também deve ter propriedade anticorrosiva. 
Todas as juntas de dilatação devem ser executadas, cobertas 
com epóxi flexível e recobertas com epóxi autonivelante, o 
que garante a impermeabilização da superfície.

DRENAGEM
O piso da área de armazenamento de resíduos líquidos 
(óleos lubrificantes e hidráulicos, eletrólitos de baterias, 
combustíveis e fluidos refrigerantes) deve prever inclinação 
mínima de 2% (a ser avaliada pelo engenheiro responsável 
pelo projeto) em direção às canaletas de drenagem que 
circundam toda a área de armazenamento. Essas canaletas 
devem ser cobertas por grelhas metálicas parafusadas 
com medidas de, no mínimo, 0,20 cm de largura e 0,20 
cm de profundidade (a ser avaliado pelo engenheiro). Tais 
caneletas devem estar conectadas a um tubo enterrado em 
declive para conduzir vazamentos à bacia de contenção do 
lado externo da construção, no fundo da central.
Essa forma de construção torna todo o espaço uma área 
de contenção, já que a base de toda central possuirá 
rodapés de pelo menos um bloco cerâmico, ou 20 a 30 cm, 
nas paredes que fazem divisa com a área externa. 
O acesso à área setorizada para armazenamento de 
resíduos líquidos possuirá soleiras ou rampas com pelo 
menos 15 cm de desnível, ou canaletas abertas e cobertas 
com grade de aço com escoamento para a bacia de 
contenção, o que evita que águas pluviais ou de lavagem 
adentrem o local ou que resíduos escorram para área de 
resíduos classe II. 



- Área de armazenamento de resíduos perigosos líquidos 
(contemplando os inflamáveis), onde serão armazenados 
os resíduos de óleo lubrificante, óleos hidráulicos, 
combustíveis usados e fluidos de arrefecimento.
- Área de armazenamento de resíduos perigosos sólidos, 
onde serão armazenados os resíduos de baterias chumbo-
ácidas e sólidos contaminados com óleos e graxas.
- Área de armazenamento de resíduos não perigosos 
sólidos, onde serão armazenados os rejeitos (lixo comum) 
e recicláveis (papel, plástico, vidro, metal ferroso e metal 
não ferroso).
Toda a área perimetral externa da central de 
armazenamento deve ser fechada com materiais como tela 
alambrada com quadros de metalon, alvenaria e telhas tipo 
sanduíche, alvenaria e painéis de PVC translúcido e placas 
de concreto. Para fechamento e divisão das áreas internas, 
recomenda-se a instalação dos quadros de metalon com 
tela sobre base de bloco cerâmico com 20 cm de altura na 
divisão das áreas de resíduos perigosos e não perigosos.
As áreas também devem ser setorizadas com marcação no 
piso, de preferência na cor amarela, para armazenamento 
de: resíduos perigosos líquidos, sólidos, não perigosos, 
área de pesagem, controles operacionais e guarda de EPIs.
Deve prevalecer sempre a necessidade de isolamento que 
impeça o acesso de pessoas estranhas. A central deverá 
possuir portão com controle de acesso de funcionários, 
cargas e visitantes. 
A sinalização deve considerar os seguintes tipos de 
placas: de “Perigo Não Fume” e “Inflamável”; Diamante de 
Hommel com indicação do risco (elaborado pelo técnico de 
segurança); placas indicativas de rotas de fuga e saída de 
emergência; placas que identifiquem a central e tipos de 
resíduos armazenados. 

ILUMINAÇÃO E FORÇA
As centrais devem contar com o máximo possível de 
iluminação natural. Para tanto, pode se usar o critério dos 
painéis de PVC translúcidos ou grandes aberturas frontais 
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teladas. Se for necessário ter iluminação artificial, alguns 
critérios devem ser considerados. As instalações e fiações 
elétricas das áreas de armazenamento de inflamáveis 
atenderão ao especificado nas normas NR 10 para áreas 
classificadas (atmosferas explosivas EPL Gb e Db), 
podendo ser utilizada a marca Blinda, linha EX. Os modelos 
adotados podem ter: 
- Interruptores fabricados em poliamidas, modelo GHG 273.
- Tomadas em poliéster reforçado com fibra de vidro e 
plugue em poliamida modelo DXN1, até 20A e 550 V, 
corpo 30, 70 e tomada fêmea.
- Luminárias para lâmpadas fluorescentes fabricadas em 
liga de alumínio fundido copper free, resistente à corrosão, 
com tubo em policarbonato ou vidro borosilicato, resistente 
a choques térmicos e impactos, e parafusos, arruelas e 
chassi em aço inox modelo AIFTX/1.
- Luminárias para lâmpada fluorescente de segurança 
aumentada com corpo fabricado em poliéster reforçado 
com fibra de vidro e difusor em policarbonato. Parafusos, 
arruelas em aço inox, modelo Be841 (emergência).
A iluminação de emergência deve ser inserida de acordo 
com o tamanho da central. Se pequena, basta uma 
luminária. Para centrais de armazenamento médias e 
grandes, deve ser definida pela equipe de projetos de 
acordo com as normas existentes. A central deve ter 
gerador móvel, visando possibilitar o uso da bomba de 
incêndio em emergências.

COMUNICAÇÃO
A área administrativa dos pátios de salvados conta com 
comunicação interna e externa (telefone) que atenderá 
também as centrais. 

ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA
O projeto técnico de proteção contra incêndios deve 
ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros. A Norma NR 
20 requer extintores de classe apropriada, localizados 
próximos à porta de acesso da central. 
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Mais uma vez, as montadoras que mais têm 
investido no desenvolvimento das características 
de reparabilidade de seus veículos veem seus 

esforços reconhecidos no Prêmio CAR Group, agora em 
sua sétima edição. Executivos de companhias de seguros, 
corretoras, reguladoras, montadoras de veículos e imprensa 
especializada estiveram na sede do CESVI BRASIL em São 
Paulo, no fim de outubro, para o evento de premiação.
A constatação de que os veículos cada vez mais contam 
com novas tecnologias voltadas para o aprimoramento de 
sua reparabilidade é motivo de satisfação e orgulho para 
o CESVI. Pois parte desse desenvolvimento se deu pelo 
próprio trabalho do Centro de Experimentação e Segurança 
Viária, fosse aproximando as montadoras das companhias 
de seguros; fosse fazendo sugestões de aprimoramento nos 
projetos dos veículos, com o objetivo de facilitar e baratear 
a reparação, e que foram acatadas pelas engenharias das 
empresas; fosse estimulando uma cultura de redução da 
sinistralidade em todos os seus aspectos, num movimento 
muito positivo que acaba beneficiando sobretudo os 
consumidores – sejam eles consumidores de veículos, de 
seguros para os seus bens ou de prestação de serviços na 
área de funilaria e pintura.
E, mantendo uma tradição de atenção especial à 
reparabilidade, a Volkswagen foi a montadora com mais 
veículos em destaque nesta edição do Prêmio CAR Group: 
venceu em cinco categorias. 

PRÊMIO CAR GROUP 2015

P A I N E L

L evantamentos estatísticos do 9º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública mostram que, a cada 2 minutos e 30 
segundos, um carro foi roubado ou furtado nas capitais do 

país em 2014, totalizando mais de 213.000 casos.
Porto Alegre, Salvador e São Paulo são as capitais que 
apresentam os maiores índices de roubos para cada 100 mil 
veículos. A capital gaúcha teve a maior taxa do Brasil no ano 
passado, com 6.938 roubos. 

UM CARRO É ROUBADO A CADA 
2,5 MINUTOS NAS CAPITAIS
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CATEGORIA VEÍCULO MONTADORA

HATCH COMPACTO UP! VOLKSWAGEN

HATCH COMPACTO OFF-ROAD CROSS UP! VOLKSWAGEN

HATCH MÉDIO 308 PEUGEOT

HATCH MÉDIO OFF-ROAD SX4 SUZUKI

MINIVAN COMPACTA C3 PICASSO CITROËN

MINIVAN MÉDIA C4 PICASSO CITROËN

PICAPE COMPACTA CABINE SIMPLES NOVA SAVEIRO VOLKSWAGEN

PICAPE COMPACTA CABINE DUPLA SAVEIRO CD VOLKSWAGEN

SEDAN COMPACTO ETIOS SEDAN TOYOTA

SEDAN MÉDIO NOVO SENTRA NISSAN

SW COMPACTA SPACEFOX VOLKSWAGEN

UTILITÁRIO FURGÃO CURTO TRANSIT FORD

UTILITÁRIO ESPORTIVO 2008 PEUGEOT

UTILITÁRIO ESPORTIVO OFF-ROAD JIMNY SUZUKI
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Os veículos premiados como campeões 
da reparabilidade foram os seguintes: 
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O CESVI recebeu o prêmio “Melhores do Seguro”, da 
Revista Apólice, por causa do sistema Órion – de gestão 
de sinistros. O evento de premiação foi realizado no dia 

3 de setembro, em São Paulo. A Revista Apólice faz todos 
os anos uma pesquisa com corretores de seguros para a 
indicação de companhias que mais se destacaram no setor. 
O Órion é uma plataforma de gestão integrada de sinistros, 
moderna, 100% web e com o banco de dados mais completo 
do mercado. 
A tecnologia de gestão de sinistros recebe há um ano 
manutenção e evolução da equipe de profissionais da Indra, 
empresa de TI e consultoria na América Latina. Segundo 
Emerson Feliciano, superintendente técnico do CESVI 
BRASIL, essa parceria com a Indra posiciona o Órion em um 
novo patamar de serviços prestados a seguradoras e toda 
a cadeia de reparos. “Mais que um provedor de serviços, 
o CESVI necessitava encontrar um parceiro tecnológico 

Q uem utiliza a bicicleta como meio de transporte nas 
cidades? E por quê? Quanto tempo as pessoas gastam 
e qual a distância percorrida nos deslocamentos? Como 

avaliam seus percursos, as estruturas viárias e cicloviárias, e o 
que propõem para melhorar?
Para responder a essas e outras questões ligadas à 
mobilidade, a Ciclocidade (Associação dos Ciclistas Urbanos 
de São Paulo) realizou uma pesquisa em parceria com a ONG 
Transporte Ativo abordando pessoas que usam a bicicleta 
como meio de transporte pelo menos uma vez por semana. 
Foram aplicados mais de 1.800 questionários. E as principais 
conclusões do estudo foram as seguintes:
• Com relação à faixa etária, quase 40% dos ciclistas têm 

entre 25 e 34 anos. Ciclistas entre 35 a 44 anos compõem 
a segunda faixa etária mais presente, com cerca de 27%.

• Mais de 70% dos ciclistas afirmam usar a bicicleta pelo 
menos 5 vezes por semana, indicando que a bicicleta é, de 
fato, o principal meio de transporte para muitos paulistanos. 
Este resultado se repete entre homens e mulheres.

• 62% dos paulistanos afirmam pedalar mais de 5 km no 
principal deslocamento feito por bicicleta no dia.

 Como forma de melhorar seus deslocamentos diários, 50% 
dos entrevistados sugerem a implantação de mais vias 
exclusivas para ciclistas na cidade. 

PREMIAÇÃO DA REVISTA APÓLICE 
DESTACOU SISTEMA ÓRION

PESQUISA “PERFIL DE QUEM 
USA BICICLETA EM SÃO PAULO”

disposto a embarcar no seu negócio, com capacidade de 
inovação comprovada e com alto conhecimento do mercado 
de seguros e processos de sinistros. A Indra não apenas 
mantém o sistema no ar, como propõe sua evolução”, 
completa o executivo. 

• Dos entrevistados que disseram nunca usar ciclovias em 
suas viagens, 80% estão na periferia.

• Sobre quando a bicicleta começou a ser usada como 
meio de transporte, dois extremos se destacam entre 
as respostas: 29% dos entrevistados pedalam há mais 
de 5 anos, enquanto 19% há menos de 6 meses. O alto 
número de “novatos” pode se dever à influência da expansão 
da malha cicloviária na cidade - nas áreas central e 
intermediária.

• Praticamente 40% dos ciclistas começaram a pedalar há 
menos de um ano. 

PAINEL
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Técnicas em regulação de sinistros
O que a seguradora ganha com isso?

Uma gestão técnica de sinistro reduz
o custo médio e maximiza os resultados 
da seguradora. Quer eficiência técnica
e operacional? Amplie sua atuação com
o CINS. É a garantia de regulação técnica 
dos sinistros com toda a expertise
do CESVI BRASIL.

No transporte de veículos da montadora às concessionárias, 
os sinistros podem ser evitados ou minimizados pelo 
eficiente controle operacional do CINS. Veja como:

11 3948 4800
negocios@cesvibrasil.com.br

Na montadora
Para reduzir a frequência de sinistros 
na fábrica e no pátio, o CINS identifica 
os pontos críticos e sugere ações de 
segurança viária que evitam acidentes. 

Na estrada
Durante o transporte rodoviário 
podem ocorrer danos na funilaria.
Para preveni-los, o CINS analisa
os percursos, oferece treinamento
aos condutores e sugere
proteções às partes mais frágeis
e expostas do veículo.

Na concessionária
O CINS atua em concessionárias
de todo o Brasil. Seu know-how
e técnicas fazem a diferença agilizando 
o processo de regulação e pagamento, 
além de garantirem a rentabilidade
para a revenda.  

CENTRO INTEGRADO DE SINISTROS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



3

KIT MULTIMÍDIAPORTA-BICICLETAMÓDULO AUTOMATIZADOR


