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José Aurelio Ramalho,
Diretor de operações do CESVI BRASIL

O CESVI BRASIL acaba de 
completar 15 anos de sua 
fundação. Trata-se de um 

período que já nos permite uma 
série de reflexões sobre o trabalho 
do centro de pesquisa e sua 
influência sobre o universo viário e 
veicular. Curiosamente, entretanto, 
não é apenas ao longo da matéria 
de capa que você vai encontrar 
evidências dessa interação entre o 
CESVI e a sociedade; basta conferir 
o restante da revista, e se torna 
possível concluir que as referências 
criadas pelo centro, por meio de 
seus diversos estudos, cada vez mais 
formam alicerces para as decisões 
de companhias de seguros, oficinas, 
montadoras, órgãos do governo 
responsáveis pelas leis que regem 
nosso trânsito e, principalmente, do 
consumidor. A revista, aliás, é uma 
bibliografia viva da participação 
ativa do centro nesta evolução.

Exemplo disso: uma matéria da 
seção Carro aponta como a evolução 
da reparabilidade dos veículos, 
relacionada com o índice CAR Group, 
tem afetado diretamente os custos 
de reparo e de seguros de veículos.

 

Na nossa seção de Segurança 
Viária, há outras duas evidências de 
como os trabalhos do CESVI estão 
em linha com as questões mais 
atuais da sociedade. Antecipando-
se à lei que criou a obrigatoriedade 
da instalação de sistemas de 
frenagem ABS em veículos de série, 
o CESVI realizou, dois anos atrás, 
um levantamento que identificava 
a presença do sistema nos veículos 
oferecidos pelas concessionárias. 
Agora que as montadoras serão 
obrigadas a instalá-lo, este 
levantamento chega a sua terceira 
edição, constatando a evolução 
na oferta do ABS e, inclusive, 
ampliando as informações 
disponíveis, apontando também 
a oferta de ESP, um importante 
programa eletrônico de 
estabilidade na frenagem.

O outro exemplo da Segurança 
Viária é a matéria em que o 
CESVI se manifesta contrário à 
regulamentação do mototáxi, 
atividade que, até o fechamento 
desta edição, estava aguardando 
sanção presidencial para 
ganhar legalidade. Como centro 
especializado em estudos 
voltados para a segurança do 

nosso trânsito, o CESVI não 

pode se omitir diante da possível 
permissão para uma atividade que 
tem tudo para aumentar, e muito, 
os índices de acidentes fatais em 
nossas ruas e avenidas.

É dessa ação pontual e de estudos 
antecipando discussões relevantes 
que foram feitos esses 15 anos de 
CESVI BRASIL. Um período repleto 
de trabalhos sérios, que têm 
conquistado um respeito cada vez 
maior na sociedade, e cheios de um 
entusiasmo vibrante por tudo o que 
o centro realiza. 

Dos muitos adjetivos que temos 
ouvido de autoridades dos mais 
diversos setores, só não podemos 
concordar com um: o de que o 
centro é um órgão absolutamente 
imparcial. Discordamos porque 
tomamos o partido da segurança, 
da disciplina no trânsito e da vida. 
Um ponto em que nunca daremos 
um passo atrás.

Boa leitura!

Um centro que 

sabe de que lado está
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A Citroën lançou no Brasil o C4 Picasso 5 Lugares, o mais novo modelo da montadora, que já 
conta com o Grand C4 Picasso e com o Xsara Picasso. O veículo superou seus concorrentes em 
todas as classificações do CESVI BRASIL, tornando-se o número 1 do Índice de Segurança, do 

Índice de Visibilidade, do Índice de Danos de Enchente e do CAR Group.
O C4 Picasso vem equipado com o motor 2.0i 16V 143 cv e 20,4 kgfm, operado por meio de câmbio 
automático sequencial,  com comando de caixa de velocidade e palhetas no volante, e ainda com 
freio de mão elétrico automático, que permite partida facilitada em declive.
Um fator fundamental para o Citroën C4 Picasso é o benefício de ser construído sobre a mesma 

plataforma que o Grand C4 Picasso de 7 Lugares - que atingiu todas as cinco estrelas possíveis em 
proteção aos ocupantes adultos dadas pelo EuroNCap (Programa Europeu de Avaliação da 

Segurança nos Carros). Dentre os fatores que proporcionam este excelente resultado 
estão os airbags de série (frontais e laterais para motorista e passageiro, de cortina 

para motorista e passageiro e para a fila 2, e airbag de joelho para motorista), 
também presentes no C4 Picasso.

Além dos airbags, este modelo apresenta de série outros itens de 
segurança, como os freios ABS, ESP (Electronic Stability Program), Ajuda à 

Frenagem de Emergência (AFU) e volante com centro fixo para otimizar 
o funcionamento do airbag do motorista. 
Outro ponto forte de sua estrutura é a presença de um conjunto de crash-
box, que, por meio da deformação programada, otimiza a absorção da 
energia de impacto no caso de um choque frontal.
Detalhes como mesas tipo avião, revestimentos em veludo, 
ar-condicionado quadrizone (item opcional), purificador 
e perfumador de ar interno, diversos porta-objetos, quebra-
sóis inspirados nos do TGV (o trem-bala francês), lanterna 
e carrinho Modubox no porta-malas, e 70º de ângulo de 
visão com barras laterais muito finas são algumas das 
características do novo modelo.

 Por 
Claudemir rodriguez Pesquisa & desenvolvimento Novo modelo da Citroën  conquista 

melhor classificação em todos os 
índices do CESVI

Os três modelos da Citroën perten-
cem à categoria minivan média. O C4 
Picasso tem um comprimento 12 centí-
metros menor que o do Grand C4 Picas-
so. Ambos compartilham plataforma, motor 
e diversos outros componentes. Já o Xsara 
Picasso tem 31,4cm a menos de comprimento 
que o Grand C4 Picasso. 
O Xsara Picasso é fabricado no Brasil (Porto 
Real/ RJ), enquanto o C4 Picasso e o Grand C4 
Picasso são fabricados na Europa (França).

3 modelos

tamanhos

Citroën  C
4 Picasso
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Reparabilidade
Os aspectos de reparabilidade 
do Citroën C4 Picasso foram 
estudados pelo CESVI BRASIL após 
os testes de impacto dianteiro e 
traseiro. A seguir, confira uma 
síntese dos resultados obtidos.

Impacto dianteiro
Um dos fatores que contribuíram 
para o bom desempenho 
do Citroën C4 Picasso no estudo 
da reparabilidade dianteira foi 
o conjunto de crash-box 
desse modelo.
O conjunto de crash-box 
apresentado na dianteira fez com 
que a energia do impacto fosse 
absorvida, preservando a longarina.

O Citroën C4 Picasso 
teve a sua única versão, 

2.0i 16V BVA (BVA: Bôite de Vitesse 
Automatique, ou caixa de marchas 
automática em francês), avaliada pelo 
CESVI BRASIL para o Índice de Danos 
de Enchente. O duto de admissão, 
com um perfil de drenagem de água do 
tipo “sifão” e com o ponto mais alto de 
captação do ar com 83 centímetros, fez 
com que este veículo atingisse a primeira 
colocação de sua categoria no ranking. 
O câmbio automático também é outro 
ponto a ser destacado para esta ótima 
classificação, pois elimina o risco de danos 
no sensor de rotação e exclui a avaliação 
de embreagem. 

MINIVAN MÉDIA
 C4 PICASSO 2.0 16V BVA      

Grand Scénic Dynamique 2.0 16V 4P    

Xsara Picasso 1.6 GLX 16V FLEX    

Xsara Picasso 1.6 Exclusive 16V FLEX    

Xsara Picasso 2.0 GLX BVA   

Scénic Expression 1.6 16V Hi-Flex 4P  

Scénic Privilège 2.0 16V 4P  

Zafira Elite 2.0 Flexpower

Um dos destaques 
que contribuíram 

para a ótima classificação da 
visibilidade do C4 Picasso é o fato 
deste modelo não apresentar uma 
área cega na visibilidade frontal. 
A inclinação da coluna “A” (quanto 
menores e mais inclinadas forem 
as colunas, menores serão suas 
obstruções sobre o campo de visão 
dianteiro) contribuiu para a primeira 
colocação em sua categoria no 
ranking. Outro destaque é o fato 
do veículo apresentar de série o 
sensor de estacionamento traseiro. 

MINIVAN MÉDIA
C4 PICASSO      

Grand Scénic     

Xsara Picasso    

Zafira    

Scénic    

Mais um primeiro lugar. 
Itens de segurança 

ativa, como freios ABS, ESP (Electronic 
Stability Program) e Ajuda à Frenagem de 
Emergência (AFU) contribuíram para esta 
excelente classificação. Outro destaque 
foi o conjunto de itens de segurança 
passiva, como airbags frontais e laterais 
para motorista e passageiro, de cortina 
para motorista e passageiro e para a fila 
2, e airbag de joelho para motorista.

MINIVAN MÉDIA
 C4 PICASSO 2.0 16V BVA      

Grand Scénic Dynamique 2.0 16V 4P    

Scénic Privilège 2.0 16V 4P    

Xsara Picasso 1.6 Exclusive 16V FLEX   

Xsara Picasso 2.0 Exclusive 16V   

Xsara Picasso 2.0 Exclusive BVA   

Zafira Elite 2.0 Flexpower   

Zafira Elegance 2.0 Flexpower   

Xsara Picasso 1.6 GLX 16V Flex   

Xsara Picasso 2.0 GLX BVA   

Xsara Picasso 2.0 GLX 16V   

Scénic Expression 1.6 16V Hi-Flex 4P   

Scénic Sportway 1.6 16V Hi-Flex 4P   

Zafira Expression 2.0 Flexpower   

Scénic Authentique 1.6 16V Hi-Flex 4P   

Zafira Comfort 2.0 Flexpower   

Para fazer o comparativo dos índices 
CESVI de diversos modelos, acesse o site: 
www.cesvibrasil.com.br

O CAR Group 
compara veículos de uma 

mesma categoria quanto à sua facilidade 
e o custo de seu reparo. A classificação 

funciona da seguinte forma: quanto MENOR 
o número do grupo, MELHORES são as suas 
características de reparabilidade. 
Os grupos seguem uma escala de 
10 a 60, sendo 10 o melhor grupo. 
Como pode ser observado, o Citroën C4 
Picasso ocupa a primeira colocação do 

CAR Group na categoria minivan média.

O fato da longarina não ter sido afetada 
eliminou a necessidade do veículo 
ser colocado em uma bancada de 
estiramento, reduzindo o tempo de 
reparo e, por consequência, o tempo 
total de reparação da dianteira.
Os componentes que precisaram 
ser substituídos foram: para-choque 
dianteiro, capô, conjunto óptico LE (do 
lado esquerdo), painel dianteiro (front-
end), travessa com crash-box, suporte 
de fixação do para-choque LE, defletor 
de ar superior do radiador, defletor de 
ar do radiador LE, grade inferior do 
para-choque, absorvedor de impacto 
dianteiro, crash-box inferior LE, moldura 
intermediária do para-choque LE e 
presilha de fixação do conjunto óptico LE. 
Já a travessa inferior do radiador permitiu 
o trabalho de reparação (o que costuma 
ser uma opção mais econômica que a 
troca da peça).

Impacto traseiro
O Citroën C4 Picasso apresentou um bom 
desempenho quanto à reparabilidade 
traseira. O perfil da travessa atuou de 
forma satisfatória quanto à absorção da 
energia de impacto, e a longarina traseira 
também não foi atingida.
A travessa ainda se comportou muito bem 
na absorção do impacto, de modo que o 
painel traseiro sofreu apenas um dano leve, 
sendo possível o seu reparo, o que diminuiu 
o custo total da reparação traseira.
O resultado do CAR Group foi muito bom 
comparado aos seus concorrentes diretos.
Os componentes substituídos foram: 
para-choque traseiro, suporte do para-
choque LD (do lado direito), moldura do 
para-choque superior LD, travessa traseira 
e batente da tampa. Como dito, o painel 
traseiro foi reparado. 
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 Por 
Claudemir rodriguez Pesquisa & desenvolvimento

Tempos atrás, o consumidor brasileiro fazia a 
sua escolha, na compra do carro novo, tão-
somente pela paixão por um modelo ou pela 

preferência pessoal por uma marca. Nessa época, 
não havia muita informação sobre os produtos 
oferecidos pelo mercado, com a exceção do que 
era apresentado em publicações dirigidas. 
De uns tempos para cá, a situação mudou; 
e para melhor. Há maior acesso a informações 
que apontam os diferenciais entre os modelos, 
num conjunto de dados que não se restringe 
à motorização ou à velocidade alcançada pelo 
veículo. Exemplo disso é que os índices divulgados 
pelo CESVI (reparabilidade, segurança, visibilidade 
e danos de enchente) estão disponíveis para a 
pesquisa do consumidor, seja por meio dos canais 
do próprio CESVI (site, revistas), seja pelo espaço 
que a imprensa dá a estas referências.
Com isso, o ato de consumo passou a incorporar 
critérios embasados em características do veículo 

que, antigamente, eram ignoradas pela maioria das 
pessoas. Assim, hoje, quando começa a pesquisar 
para a compra do carro novo, o cidadão procura, 
além da sua cor preferida, aspectos como um custo 
mais favorável de peças (para a eventualidade de 
um reparo) e um valor mais atraente de seguro.
É por isso que, mais do que nunca, o custo do seguro 
passou a ter influência direta na evolução dos veículos. 
Hoje em dia, as montadoras vêm se preocupando 
com a construção de estruturas que ofereçam uma 
melhor reparabilidade, capaz de obter um valor mais 
atraente de seguro e, consequentemente, maior 
competitividade no mercado.
Antes, os modelos de design parecidos tendiam 
a receber valores de seguro semelhantes, já 
que faltava uma base técnica para identificar 
o comportamento de cada carro em uma 
eventual colisão e no posterior reparo dos danos. 
Hoje, a diferenciação é possível e cada vez 
mais transparente.

Veículos modernos estão mais preparados para a colisão e seu reparo, 
com impacto direto nos custos de seguro

A evolução da reparabilidade
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Como nasce a informação
Esta evolução na reparabilidade dos 
carros está diretamente relacionada a 
um estudo do CESVI BRASIL que, desde 
2005, classifica os veículos de acordo 
cm a facilidade e o custo do reparo de 
cada modelo. Trata-se do CAR Group 
(CESVI Automotive Rating). 
O estudo se dá da seguinte forma: 
o CESVI recebe o veículo antes 
do seu lançamento no mercado 
para a realização de um crash-test 
dianteiro e um crash-test traseiro, 
mediante o procedimento de uma 
Norma Internacional denominada 
RCAR (Research Council for 
Automobile Repairs).
Após a execução do crash-test, 
o veículo é encaminhado para a 
oficina do CESVI para uma análise 
do comportamento estrutural e 
individual das peças envolvidas 
no impacto. São identificadas quais 
peças serão reparadas e quais 
peças serão substituídas para serem 
solicitadas para a montadora. 
Também são solicitados para a 
montadora, os preços das peças 
que estarão disponíveis no mercado.
Com a chegada das peças na oficina, 
inicia-se o processo de reparo com a 
coleta dos tempos de reparação 

e substituição das peças. Também 
são levantados os custos de 
materiais e insumos utilizados no 
processo de pintura.
Com a conclusão do reparo, 
os dados coletados com os preços 
das peças são inseridos em um 
cálculo matemático chegando a 
um valor denominado como custo 
médio ponderado.
Os dados utilizados para chegar 
ao custo médio ponderado são: 

Custo total da reparação •	
dianteira e traseira (funilaria, 
mecânica e pintura);
Cesta de tempos de substituição •	
(painel dianteiro, porta dianteira 
e painel traseiro);
Cesta básica de peças (peças mais •	
envolvidas em colisões de baixa 
velocidade).

Cesta básica de peças 
Para-choque dianteiro;•	
Painel dianteiro;•	
Capô;•	
Para-lama dianteiro esquerdo;•	
Conjunto óptico esquerdo;•	
Grade do radiador;•	
Condensador do ar-•	
condicionado;
Radiador;•	

Porta dianteira esquerda;•	
Porta traseira direita;•	
Lateral traseira direita;•	
Tampa traseira;•	
Painel traseiro;•	
Para-choque traseiro;•	
Lanterna traseira direita.•	

Classificação: quanto menor, melhor
Cada veículo estudado pelo CESVI 
possui um valor de custo médio 
ponderado para que seja definida 
a sua classificação no ranking do 
CAR Group, em grupos que vão 
de 10 a 60.
Cada grupo possui uma faixa de 
valores. O resultado do estudo, 
com o custo médio ponderado, 
identifica em qual grupo o veículo 
se enquadra para saber qual o 
CAR Group.
Quanto MENOR a classificação do 
grupo identificado, MELHOR o 
desempenho (e o custo) do veículo 
no que diz respeito à combinação 
entre reparabilidade e cesta básica 
de peças. Como exemplo, um 
veículo que esteja classificado no 
grupo 13 possibilita um custo médio 
ponderado mais favorável que 
outro modelo da mesma categoria 
que esteja no grupo 25.
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Benefícios gerais do car group
Permite conhecer o menor custo de serviço de reparo para cada •	
veículo estudado – Classificação CAR Group;
Beneficia o mercado com a diminuição do custo das peças de •	
colisão;
Oferece informações sobre a evolução dos veículos no que diz •	
respeito à reparabilidade;
Sugere desenvolvimento de peças / kits específicos para o reparo, •	
oferecendo soluções mais baratas aos clientes;
Auxilia na redução do custo do seguro.•	

Após a conclusão da classificação 
do CAR Group, o estudo se 
encerra com um relatório com 
uma avaliação geral dos danos, 
conclusões sobre os reparos e 
substituições realizadas e sugestões 
de melhorias para as montadoras.   
Qualquer pessoa pode fazer 
comparativos entre diversos 
modelos, no que diz respeito ao 
CAR Group, no site do CESVI: 
www.cesvibrasil.com.br 

Benefícios para todos
O desenvolvimento do CAR 
Group tem influências em uma 
série de decisões tomadas tanto 
pelas montadoras quanto pelas 
seguradoras e pelos proprietários 
de veículos. Confira:

As montadoras ficam sabendo, •	
antes do lançamento do veículo, 
quais peças foram danificadas 
neste estudo.Estas informações 
podem fazer com que possam 
trabalhar em melhorias 
estruturais ou até mesmo visar a 
um futuro projeto de uma nova 
carroceria. Outro ponto em que 
as montadoras podem trabalhar 
é a redução ou aumento do preço 
das peças, antes ou até mesmo 
após a sua comercialização.
As seguradoras utilizam o •	
resultado deste estudo para 

Conhecimento prévio das peças •	
danificadas para este tipo 
de impacto;
Estudo dos preços das peças •	
danificadas com antecedência.

Melhorias nos projetos
Outro beneficio é que, com o 
estudo prévio, o CESVI é capaz de 
sugerir adequações ao projeto do 
veiculo, com o intuito de facilitar 
seu reparo e melhorar a sua 
classificação no CAR Group.
Alguns exemplos de resultados 
deste trabalho realizado pelo CESVI, 
com sugestões que foram aplicadas 
pelas montadoras, são:

Adoção de absorvedores de •	
impacto em PP (polipropileno) ou 
metálicos (crash-box) na dianteira 
e traseira de modelos de veículos;
Introdução de kits de reparo do •	
farol e radiador no mercado;
Utilização de painéis frontais, •	
metálicos ou em plástico, 
parafusados;
Fornecimento parcial de peças, •	
como no caso da longarina, em 
que apenas a ponta é fornecida. 

Comparativo 
atesta evolução
Com a evolução dos veículos, 
as plataformas mais novas 
tendem a contar com um 
melhor comportamento e, 
consequentemente, um índice 
de CAR Group mais favorável.
Para um melhor entendimento 
sobre isso, será apresentado um 
comparativo entre o Gol Geração 
III (produzido de 2000 a 2006) 
com o Novo Gol (produzido a 
partir de 2008)

definir os valores de prêmio 
e franquia dos veículos, 
juntamente com outros dados 
como a frequência de roubo 
de cada modelo e do perfil 
do segurado.
O consumidor final dispõe de •	
mais um dado no mercado, 
podendo optar pela escolha de 
um veículo, seja usado ou zero 
quilômetro, com menor custo de 
reparação e, por conseqüência, 
com menor custo de seguro. 

Constatação 
de modernidade
Os estudos do CESVI atestam a 
evolução no desenvolvimento das 
carrocerias dos veículos mais novos, 
o que se reflete na preocupação 
das montadoras em oferecer 
modelos que tenham custos de 
reparo e seguro mais favoráveis 
para seus clientes.
Ao fornecerem veículos para esses 
estudos, na fase que antecede o 
lançamento para o mercado, as 
montadoras proporcionam uma 
série de vantagens agregadas aos 
seus produtos, como:

Minimização dos danos em •	
impactos de baixa velocidade;
Maior facilidade para o reparo •	
do veiculo;
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evolução do car 
group (1999-2009)
Confira no gráfico abaixo como 
o CAR Group de veículos da 
categoria hatch evoluiu nos últimos 
dez anos, refletindo a crescente 
preocupação das montadoras 
com a melhoria das carrocerias 
dos veículos. Comparamos as 
classificações de modelos de 1999 
com as das versões atuais desses 
modelos.

Número de peças substituídas
O número de peças substituídas 
é um dos fatores que influenciam 
no resultado do CAR Group, 
pois a quantidade de peças está 
diretamente relacionada ao custo 
das peças. 

Custo do reparo
A plataforma moderna do Novo Gol 
(exemplo: a disposição do motor 
na forma transversal e também a 
adição de uma travessa com crash-
box na dianteira) fez uma diferença 
significativa quanto ao custo total 
da reparação:  

Observa-se, pelo gráfico acima, que 
o Novo Gol apresenta um menor 
custo de seguro em comparação 
com o Gol Geração III, chegando a 
13% de diferença. 

Das 25 peças substituídas do Gol 
Geração III, nove peças estavam 
relacionadas à parte mecânica. 
Os fatores que contribuíram para 
o alto número de peças atingidas 
da mecânica foram a ausência de 
uma travessa com crash-box na 
dianteira e a disposição do motor 
de forma longitudinal.
Já para o Novo Gol, das 16 peças 
substituídas, apenas duas peças 
faziam parte da mecânica. Além 
da disposição do motor na forma 
transversal, o crash-box contribuiu 
para a absorção da energia de 
impacto, reduzindo o número de 
peças substituídas entre funilaria 
e mecânica.   
Pelo gráfico, observa-se que, para 
o Novo Gol, houve uma redução 
de 36% de peças substituídas em 
relação ao Gol Geração III. 

Com a diminuição das peças 
substituídas do Novo Gol em 
relação ao Gol Geração III, ocorreu 
a redução de 62% do custo total 
das peças substituídas, além de uma 
redução do custo total da mão de 
obra em 31%.
Por consequência, o custo total 
da reparação do Novo Gol teve 
uma redução de quase a metade 
em comparação com o custo 
relacionado ao Gol Geração III.

Classificação CAR Group
Todo o estudo é refletido na 
excelente classificação do Novo Gol 
no ranking CAR Group – 11, quase 
atingindo a melhor pontuação 
possível, que é 10. 

Obs: perfil do segurado na faixa de 
20 anos e solteiro.
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 Por
alexandre Carvalho dos santos editor  

FelíCio shilingovski Félix Pesquisa & desenvolvimento

Mesmo antes da obrigatoriedade, levantamento do CESVI aponta evolução 
na  disponibilidade de veículos com o sistema ABS

Coincidindo com a 
recente determinação 
da obrigatoriedade 

dos freios ABS em veículos saídos 
de fábrica, o CESVI BRASIL lança a 
terceira edição de seu levantamento da 
disponibilidade do sistema no mercado 
nacional. O levantamento, iniciado em 2007, 
tem periodicidade anual. O intuito desse 
trabalho é identificar o volume de veículos 
que contam com o ABS no Brasil, tanto de 
série quanto como opcional. Com as novas 
edições do levantamento, torna-se possível 
apontar a evolução da oferta do sistema para 
o consumidor brasileiro.
Neste ano, o levantamento teve novidades. 

Além do ABS, o estudo levantou quais 
modelos contam também com o sistema ESP 
(programa eletrônico de estabilidade), e 
ainda realizou um comparativo da presença 
desses componentes nos mercados brasileiro 
e argentino.
A pesquisa teve como base informações 
obtidas nos sites das montadoras, em suas 
centrais de atendimento ao consumidor 
e diretamente nas concessionárias. 
Foram analisadas 383 versões de 107 veículos.

Veículo sem ABS

Veículo com ABS

Maior segurança nos freios brasileiros
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O sistema antibloqueio de frenagem é um item de 
segurança ativa que proporciona maior segurança 

em situações de emergência, impedindo o travamen-
to das rodas durante a frenagem. Desse modo, o veí-

culo continua manobrável e o motorista pode desviar 
de obstáculos mesmo durante uma frenagem total.

Sem ABS, dependendo das condições de atrito do piso, 
apenas um breve acionamento do pedal de freio pode ser 

suficiente para bloquear as rodas. Neste caso, o veículo 
não reage mais aos movimentos do motorista ao volante. 

Já com o ABS, a dirigibilidade do carro é mantida, permitin-
do que se desvie de um obstáculo mesmo em uma situação 
de pânico.
Sensores de velocidade monitoram constantemente todas as 
rodas. Se uma delas ameaça travar, o ABS interfere numa fra-
ção de segundo e reduz temporariamente a pressão, até o pon-
to em que o travamento é evitado.
Este controle eletrônico de deslizamento da roda faz com que 
a distância de parada seja a menor possível e, ao mesmo tem-
po, mantém a capacidade de controle da direção e estabilida-
de do veículo.
Os componentes do ABS são: módulo hidráulico e eletrônico 
integrado / sensores de velocidade das rodas.

Evolução também nos populares
A edição 2009 do levantamento permite constatações bastante 
positivas sobre a oferta de ABS no Brasil. Pela primeira vez, 
há mais veículos nacionais com ABS de série (39%) do que 
modelos que não dispõem do sistema nem como opcional (38%). 
Para se ter uma ideia da evolução que essa informação 
representa, em 2007 a relação era de 45% para carros sem 
ABS contra 31% de carros com o sistema. Incluindo os veículos 
importados comercializados no País, a oferta de veículos com 
ABS de série sobe para 68%.
Evoluções significativas também podem ser notadas na 
presença do ABS em diversas categorias de veículos. Na dos 
hatches compactos, por exemplo, em que a disponibilidade 
costuma ser mais restrita (é a categoria com mais veículos 
populares), a porcentagem da oferta, somando sistemas 
de série e opcionais, incluindo veículos nacionais e 
importados, subiu de 39% em 2007 para 46% neste ano.
O mesmo pode ser dito quanto à categoria dos 
sedans médios. De uma presença em 80% dos 
veículos oferecidos, a categoria subiu para 91%. 
E com uma diferença que vale destacar: dos 80% 
de 2007, 72% contavam com o ABS de série. 
Já em 2009, os 91% já são de série.
A Fiat foi a montadora com maior oferta 
de veículos com ABS.

o que é 

Todos os sedans médios 
já têm ABS, pelo menos, 

como opcional

disponibilidade do aBs 
no Brasil

cai porcentagem 
de hatches sem aBs

mais sedans médios 
com aBs de série

Confira o levantamento Completo 
da disponibilidade do abs no brasil no 
site do Cesvi: www.Cesvibrasil.Com.br 

Revista CESVI 13
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O qUE É ESP
O programa eletrônico de estabilidade representa uma evolução 
na aplicação seletiva dos freios, incorporando, em seu funciona-
mento, os recursos do ABS e o controle de tração. Ou seja, necessa-
riamente um veículo equipado com a função ESP possui freios ABS. 
O ESP se aplica nos casos em que o veículo fica vulnerável a derrapa-
gens laterais ou perda da trajetória em curvas, quando o risco de colisões 
laterais também é maior.
Além dos componentes do freio ABS, o ESP utiliza as funções TCS (sistema 
de controle de tração) e EBD (distribuição eletrônica de pressão de frenagem). 
Emprega sensores que monitoram as ações do motorista ao volante e identifica 
as acelerações laterais a que o veículo fica sujeito, caso perca sua aderência e 
derrape durante uma curva ou em possíveis desvios; assim, o ESP determina sua 
atuação na correção da trajetória ou na restauração da aderência.
O recurso contribui para a manutenção da estabilidade direcional do veí-
culo por meio da aplicação seletiva dos freios de cada roda, individualmen-
te. O sistema ainda consegue identificar, no momento da perda da trajetória 
ou da estabilidade, quais rodas devem ser freadas para que o veículo torne 
a ficar estável, exercendo ajuste da trajetória do veículo com a variação 
mais adequada de velocidade para cada roda, podendo freá-la ou acelerá-
la indiretamente.
O sistema incrementa a tração, podendo, em alguns casos, também cortar 
o funcionamento do motor até que o ESP entenda que o veículo retornou 

a uma condição segura de estabilidade passível de 
controle pelo motorista. 

A obrigatoriedade
Pela Resolução 312/2009 do Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito), todos os automóveis novos fabricados no 
Brasil ou importados deverão ter o sistema de freios ABS 
até 2014, obedecendo a um cronograma que determina 
a implantação gradual. Com o fim do prazo, os veículos 
novos que não tiverem o sistema instalado não poderão 
ser licenciados.
As montadoras poderão decidir como obedecer ao 
cronograma, selecionando a ordem dos modelos que 
devem receber primeiro o sistema, desde que atendendo 
à porcentagem determinada pelo Contran.

Cronograma de implantação
Data Porcentagem da produção
1º de janeiro de 2010 8%
1º de janeiro de 2011 15%
1º de janeiro de 2012 30%
1º de janeiro de 2013 60%
1º de janeiro de 2014 100%

Cronograma para carros de passeio e comerciais leves. •	
Veículos para nove ou mais passageiros, caminhões e reboques terão de sair •	
de fábrica com ABS em 2013 (40%) e 2014 (100%).

CESVI já estudou consumidor 
e concessionárias

O levantamento da disponibilidade do ABS 
é mais uma forma do CESVI contribuir 
para a consciência da importância dos 

sistemas de segurança. Com relação ao 
ABS, o CESVI já realizou pesquisas sobre 
a relação do consumidor com o ABS 
(analisando se conhece e se valoriza o 
uso do sistema) e sobre a forma como 
as concessionárias oferecem (e se 
oferecem) o ABS como opcional.
Da mesma forma, o CESVI já chamou 
a atenção para o potencial do airbag 
em salvar vidas por meio de um 
outro levantamento, e lançou um 
Índice de Segurança, classificando 
veículos de uma mesma categoria 
quanto a seus conjuntos de 
componentes de segurança ativa, 
passiva e patrimonial.  
Você pode saber mais sobre o 
índice e essas pesquisas no site 
www.cesvibrasil.com.br 

No comparativo, deu Argentina
Se há uma notável evolução no País, que deve se 
consolidar com a legislação que obriga a instalação 
do ABS a partir de janeiro, o Brasil ainda está atrás 
da porcentagem de muitos países. E não só da 
Europa e dos Estados Unidos, como seria imaginável. 
Combinando veículos nacionais e importados, a 
Argentina tem uma parcela de veículos com ABS 
superior à brasileira. Um total de 77% dos veículos 
oferecidos no mercado argentino têm ABS de série, 
enquanto, no Brasil, esta oferta se restringe a 68%.

Incluindo veículos 
nacionais e importados

aBs de série
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São Paulo, Brasil, junho de 1994

 Por
alFredo Fernández de larrea

Estou seguro que o dinamismo 
mostrado pelas companhias 
que, a partir de hoje, formam 

o CESVI BRASIL é um sintoma claro 
e evidente de seu desejo de fazer 
progredir o mercado segurador 
brasileiro e, com este esforço, 
colaborar no desenvolvimento 
do Brasil como um todo.
Este dinamismo e esta visão devem 
ser um compromisso para o futuro. 
A partir de hoje, todos que formem 
parte dos órgãos da sociedade 
deverão ter sempre presentes estas 
características em suas atuações e 
decisões dentro do CESVI BRASIL.
A generosidade pessoal e o 
interesse coletivo devem ser os 
componentes desse dinamismo 
e dessa visão.
Nosso compromisso com a história 
nos obriga, a todos nós e a quem nos 
suceda, a ter sempre presente que 
nenhuma situação própria, de um 
mercado de livre concorrência gerada 
por nossa atuação como seguradores, 
no dia a dia, possa afetar o 
desenvolvimento do CESVI BRASIL.
O significativo desenvolvimento que 
o seguro de automóvel tem e que 
virá a alcançar nos próximos anos 
e o desejo de prestar aos segurados 
e à sociedade, serviços que 
transcendam o mero pagamento 
de sinistros e indenizações, 
constituem os objetivos e princípios 
do CESVI BRASIL, que nascem de 
sua própria concepção e filosofia. 

e segurança viária, onde os 
resultados devem ser o produto 
da investigação paciente e rigorosa. 
A vida é como uma passagem, uma 
ponte que nos liga entre aquele 
nada, em que não éramos, e aquele 
tudo, que nunca alcançamos.
É passagem, por isso não admite 
que fiquemos parados. E é 
movimento constante do tempo 
para a eternidade.
É preciso, portanto, caminhar. 
Porque, assim como ninguém 
mora em cima da ponte, também 
embaixo dela não se pode morar.
Caminhemos, vamos em frente. 
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Extraordinariamente, nesta edição, 
publicamos um artigo com 15 anos de idade. 

Em linha com a comemoração do décimo-quinto aniversário 
do CESVI BRASIL, apresentamos o pronunciamento realizado na 

assembleia constituinte do centro de pesquisa. Vale conferir como 
os caminhos apontados na data de sua fundação, de seriedade na 
pesquisa de reparação e segurança viária, continuam sendo trilhados, 
sem desvios provocados por eventuais interesses econômicos.

Por meio deles, se projeta a grande 
variedade de atividades que podem 
se desenvolver sobre os automóveis, 
desde a sua fabricação até a sua 
reparação, passando pelos acidentes 
e sua temática de segurança viária. 
A investigação na reparação de 
automóveis proporciona não só 
o conhecimento e controle técnico 
e econômico dos custos de 
reparação de automóveis, mas 
também a possibilidade de 
melhorar os sistemas e técnicas de 
reparação. Por outro lado, a análise 
prévia dos veículos, os estudos de 
sua danabilidade e reparabilidade 
permitem estabelecer contatos e 
reuniões técnicas com os fabricantes 
em prol de melhorar o projeto 
e a configuração dos elementos 
construtivos dos automóveis.
As áreas de formação e divulgação 
dão aplicação prática, direta e 
imediata para os resultados obtidos 
na investigação de automóveis, 
mediante sua difusão entre as 
pessoas, entidades e instituições 
interessadas em seu conhecimento.
No que diz respeito à segurança 
viária, o objetivo do CESVI BRASIL 
é colaborar com os principais órgãos 
públicos e empresas ou associações 
especializadas em temas de 
segurança viária, no desenvolvimento 
de ações concretas sobre qualquer 
um dos fatores de risco.
É de suma importância ter sempre 
presente que estes objetivos não 
devem ser modificados por visões 
ou ações imediatistas, já que se trata 
de um centro de experimentação 

Nasce um sonho...

Alfredo Fernández Larrea foi presidente 
do conselho de administração do CESVI BRASIL
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 Por
andré luís horta segurança viária

Má ideia
Regulamentação 
de mototáxis pode 
dar carimbo oficial 
a uma atividade 
de alto risco para 
piloto e passageiro

Recentemente, foi aprovado pelo Senado o projeto de lei que 
regulamenta a atividade de mototáxi. O projeto aguarda a sanção 
presidencial e a publicação no diário oficial da União para ganhar 

eficácia legal, mas, na prática cotidiana de algumas cidades brasileiras, 
a atividade já está a pleno vapor.
O transporte de passageiros em motocicletas é tema polêmico, que 
engloba argumentos favoráveis e desfavoráveis nas áreas de transporte 
público, trabalhista, previdenciária e de segurança viária, o que merece 
a atenção do CESVI BRASIL, em seu papel de fonte de embasamento 
técnico e referências para o mercado. 

De modo geral, os assuntos pertinentes a trânsito e transporte 
caminham juntos, por isso faremos uma sucinta abordagem na seara 

dos transportes, para depois ingressarmos com mais atenção às 
questões do trânsito no âmbito da segurança viária.

Projeto e seus possíveis acréscimos
O projeto de lei estabelece regras gerais para a 
regulamentação do serviço de mototáxi, trazendo a 
obrigatoriedade do uso de colete retrorrefletivo e a aprovação 
do candidato a mototaxista em curso especializado; itens que 
dependem de futura resolução do Contran.
Além destas resoluções, a regulamentação do serviço de 

mototáxi é atribuição da autoridade de trânsito e transporte 
municipal, que pode acrescer acessórios específicos e 
obrigatórios, a fim de permitir a atividade de mototáxi.
A regra municipal pode trazer a obrigatoriedade para 
que as motocicletas passem por vistorias técnicas 
periódicas, tenham cores diferenciadas, inclusive nos 
capacetes e “mata-cachorro”... Ou seja, requisitos 
adequados à realidade de trânsito e transporte local.
Quanto aos equipamentos de proteção, existem várias 

sugestões aos motociclistas em geral, e agora para 
mototaxistas, que vão desde “coletes airbags” até o uso 
de toucas de cabelo para, supostamente, preservar 
a higiene do capacete comunitário.
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CESVI É CONtRA
Oferecer a adequada segurança viária aos ocupantes do mototáxi é a maior difi-
culdade para o exercício seguro da atividade, e parece que algumas das situações 
descritas são de difícil solução.
Por todos esses motivos, o CESVI BRASIL reconhece o excessivo risco de acidentes 
a que estão sujeitos os futuros ocupantes de mototáxis, razão pela qual 
É CONtRÁRIO ao exercício da atividade.
A opinião do centro de pesquisa está em linha com a de outro importante órgão 
de defesa do consumidor, a Pro Teste. Em depoimento para o jornal Folha de 
S. Paulo, a coordenadora institucional da entidade, Maria Inês Dolci, afirma 

que a atividade certamente aumentará o número de feridos no trânsito. 
A Abramet (Associação Brasileira de Medicina de Tráfego) e a 

ANTP (Associação Nacional de Transportes Públicos) 
também se manisfestam contrárias à atividade.

O que é preciso avaliar
O CESVI apresenta algumas 
observações sobre o tema 
relacionadas ao comprometimento 
e aos riscos à segurança viária que 
podem ocorrer:

É preciso levar em consideração •	
a circulação de motocicletas 
entre as faixas de trânsito, 
o popularmente conhecido 
“corredor”.
É preciso, igualmente, considerar •	
a taxa anual de mortes no 
trânsito, principalmente entre 
motociclistas e pedestres.
Analisar os riscos ligados ao •	
comportamento do passageiro 
durante o percurso.
Avaliar a questão do uso •	
e modelo de capacete a ser 
usado pelo passageiro.
Identificar e obrigar o uso •	
de um traje que proporcione 
menor gravidade de lesões em 
caso de quedas ou acidentes.
Garantir a proteção •	
ao passageiro. 

O risco dos corredores
Estatísticas da Companhia de 
Engenharia de Tráfego – CET/SP 
indicavam que, em 2005, ocorria 
a morte de um motociclista por 
dia nas ruas da capital paulista, 
e as projeções de fatalidades são 
crescentes na medida em que 
a frota de motocicletas tende 
a aumentar, não apenas para 
os profissionais das duas rodas.
A circulação das motocicletas pelos 
“corredores” será ainda maior para 
que a atividade de mototáxi seja 

Passageiros 
diferentes 
podem precisar 
de capacetes com 
tamanhos diferentes

Capacete 
com adesivo 
e colete 
retrorrefletivo; 
alguém vai usar?

de uso de um tamanho adequado 
de capacete, para que haja a 
proteção esperada, condição 
que inviabiliza o uso de capacete 
“tamanho único” pelo passageiro 
do mototáxi.
Finalmente, notamos que o projeto 
de lei não obrigou o uso de colete 
retrorrefletivo ao passageiro do 
mototáxi, situação que reduz a 
possibilidade de percepção visual do 
veículo e seus ocupantes, agravando 
as condições de segurança. 

atrativa àqueles que desejarem 
usar o transporte, agravando as 
possibilidades de acidente que, 
não raramente, já estão ocorrendo 
entre os próprios motociclistas 
que trafegam entre as faixas 
de rolamento.

Moto para um lado, 
passageiro para o outro
O comportamento do passageiro 
durante o percurso é outro fator 
que pode interferir na segurança 
da condução do veículo. As motos, 
durante seu movimento, possuem 
equilíbrio dinâmico, condição 
apta a possibilitar as manobras. 
Por exemplo, quando o motociclista 
faz uma curva, seu corpo e a moto 
fazem o movimento na mesma 
direção, inclinando-se para o lado. 
Pois bem, imagine o passageiro 
do mototáxi que, por alguma razão, 
não acompanhe esse movimento; 
ou pior, instintivamente movimente 
o corpo para o sentido contrário ao 
da inclinação.
Este comportamento instintivo ou 
de desconhecimento do movimento 
dinâmico pode ocasionar o 
desequilíbrio da moto, provocando 
a queda dos seus ocupantes.

Capacete e colete
Questão importante é o uso 
do capacete. Para que esse 
indispensável e obrigatório 
equipamento de proteção seja 
eficiente, é necessário estar 
perfeitamente ajustado ao 
usuário. Ou seja, para cada 
passageiro, há a necessidade 
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 Por
alexandre Carvalho dos santos editor

Aniversário do CESVI BRASIL coloca em 
primeiro plano a atuação do centro, como 
fonte de referências para o mercado e o 
consumidor brasileiro

15 anos
de referências

para o mercado
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Em um país sem tradição no investimento em 
pesquisa, e que, até meados dos anos 90, 
tinha uma frota caracterizada por carrocerias 

ultrapassadas, é um feito que um centro de 
experimentação e segurança viária possa comemorar, 
em 2009, 15 anos de sua fundação. Mudou a 
mentalidade vigente ou a consolidação do CESVI 
está mais ligada à perseverança de um centro que 
enfrentou a complexidade das circunstâncias? Um 
pouco de cada coisa.

Por um lado, o CESVI chegou ao Brasil com objetivos 
dos mais difíceis pela frente. Era necessário 
transformar a cultura de setores cuja atuação não 
se baseava em padrões; e as informações técnicas 
relacionadas à reparabilidade e à segurança dos 
automóveis eram raras. Mudar procedimentos nunca é 
tarefa simples.

É possível, portanto, apontar a perseverança de 
dirigentes e demais profissionais do CESVI como ponto 
fundamental dessa longevidade, assim como a bem 
estudada transição conduzida pelos que se assumiram 
responsáveis pelo destino do CESVI, naquela época 
em que havia mais perguntas que respostas.

Entretanto, a mudança de mentalidade do mercado 
não pode ser deixada em segundo plano. E a própria 
atuação do CESVI BRASIL contribuiu para que 

companhias de seguros, montadoras, oficinas, 
fornecedores da cadeia automotiva e 

as mais diversas entidades e órgãos 
governamentais repensassem suas 

prioridades relacionadas aos 
fatores viário e veicular. Para 

o bem de toda a sociedade, 
a qualidade dos serviços 
de reparação e a urgência 
de um desenvolvimento 
em segurança viária são 
conceitos em que os 
avanços se tornaram 
questões fundamentais 
para os segmentos 

envolvidos.  

Novos tempos
Após 15 anos de trajetória, os estudos desenvolvidos 
e disseminados pelo CESVI contribuíram de forma 
decisiva para uma realidade muito diferente daquela 
vivida em 1994. 

 •	 As oficinas já estão muito mais conscientes das 
vantagens obtidas por quem investe na excelência 
de seus serviços. Prova disso é a constante 
busca de capacitação por parte tanto de oficinas 
independentes quanto de concessionárias.
 •	 Hoje, a redução dos custos com reparação 
automotiva é uma realidade. Isto se deu graças 
à disseminação dos conceitos de qualidade e 
produtividade, além do controle do custo médio 
do sinistro.
 •	 Montadoras demonstram preocupação com a 
reparabilidade de seus veículos, num trabalho 
que vai da elaboração do design dos modelos à 
preparação de sua rede de concessionárias.
 •	 A legislação relacionada à segurança de trânsito 
tem apresentado notória evolução, como 
resultado de uma ação contínua de legisladores 
preocupados com a questão do trânsito, e que 
contam com o know-how do CESVI BRASIL 
na composição de seus projetos de lei e para a 
alteração das normas que precisam de adequação.

Fica fácil concluir que o grande beneficiado por 
todas essas transformações é o consumidor. Cada 
vez mais, a sociedade dispõe de melhores serviços 
de reparo, veículos mais preparados para oferecer 
um reparo fácil e de custo menor, tarifas de seguros 
baseadas em informações técnicas e precisas, além 
de legislações que abrem caminho para um trânsito 
mais seguro.

José Aurelio Ramalho, diretor de 
operações do CESVI, com Wilson Toneto, 
ex-presidente que conduziu o centro 
durante seu período de transição
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ÍNDICES CESVI
Rankings, comparativos e classificações do CESVI 

BRASIL proporcionam embasamento para o consumidor 
tomar decisões relacionadas à compra do novo carro.

AVALIAçõES tÉCNICAS
As referências oferecidas pelo CESVI 

também permitem que consumidores e 
companhias de seguros optem pelos me-
lhores prestadores de serviço em diversas 
áreas ligadas ao automóvel.
Desde sua inauguração, o CESVI BRA-
SIL já realizou mais de 4.100 avaliações 
de oficinas em todo o País. As que es-
tão certificadas ganham visibilidade no site do CESVI 
(www.cesvibrasil.com.br) e também no da revista Quatro 
Rodas. E, já em 2009, o centro volta a inovar, agora lançan-
do uma certificação ambiental, que dará às oficinas a opor-
tunidade de mostrar aos clientes que, efetivamente, adotam 
processos e ferramental que respeitam o meio ambiente.
Os interessados em adotar sistemas de rastreamento e 
bloqueio em seus veículos, caminhões e motos também 
encontram um direcionamento no CESVI BRASIL. Até o 
momento, o centro já avaliou cerca de 460 sistemas, ofe-
recidos por quase 200 empresas.
Além disso, o CESVI se consolidou como fornecedor de 
critérios por mais uma série de avaliações criadas, que 
abrange: empresas de vistoria prévia, gerenciadoras de ris-
co, blindadoras, empresas de segurança privada, e produ-
tos e equipamentos para oficinas de funilaria e pintura.

qUEBRANDO PARA ENSINAR A CONSERtAR
Desde 1997, ano em que o CESVI deu início à rotina de 

crash-tests, já foram realizados (até o fechamento desta 
edição) cerca de 240 ensaios 
de impacto. Os crash-tests 
fornecem subsídio para estu-
dos de reparabilidade e para 
a alimentação de tabelas de 
tempos de reparação.

ACERtANDO PONtEIROS ENtRE  
SEgURADORA E OFICINA

Com a criação do Órion – Gestão Integra-
da de Sinistros, o CESVI passou a oferecer 
uma solução completa, cujos módulos 
abrangem diversos processos relaciona-
dos ao sinistro de um veículo. O módulo 
Órion Orçamentos, o único do gênero 
com versão on-line, permite a realização do orçamento 
do sinistro e ainda gerencia a distribuição dos sinistros 
para peritos e oficinas; realiza a tramitação entre perito, 
seguradora e oficina, e gera estatísticas.
Desde o início do trabalho do CESVI com orçamentos de 
veículos, já passaram por seus sistemas, aproximadamen-
te, 1.700.000 vistorias de orçamentos.

Nas manchetes
Uma grande aliada para que os estudos do CESVI se 
transformem em referências para o consumidor é a imprensa. 
Desde sua inauguração, o centro tem motivado pautas 
das mais diversas relacionadas ao universo do automóvel, 
conquistando espaços tanto na mídia especializada quanto 
nos canais de jornalismo geral. Exemplo recente disso 
é a participação do CESVI em uma série de quadros do 
Fantástico, da Rede Globo, e também para o Jornal Nacional, 
outros telejornais e mídias sobre automóvel e seguros, como 
programa Auto Esporte, Auto+, Vrum, revista Quatro Rodas, 
revista Auto Esporte, Carro, Apólice, Cobertura, entre outras.
Em 2008, o CESVI esteve presente em mais de 900 matérias 
de jornais, revistas, sites, programas de televisão e rádio. São 
matérias que destacam algum estudo do CESVI ou contam 
com depoimentos e orientações de um dos profissionais do 
centro sobre uma grande diversidade de assuntos.

Falando ao mercado
Já para consolidar suas referências entre os mercados de 
seguros e de veículos, o CESVI dispõe de uma série de canais. 
Sua aliança com o mercado segurador vem desde a 
fundação, e ganhou força quando, em 2003, o CESVI 
se tornou Núcleo de Pesquisa Automotiva da Fenaseg, a 
federação das seguradoras. Diversos estudos do centro 
ficam disponíveis para acesso das companhias no próprio site 
da federação, que dispõe de um espaço exclusivo para os 
trabalhos do CESVI. Os profissionais do mercado ainda obtêm 
essas referências por meio dos treinamentos oferecidos pelo 
CESVI, que realiza cursos específicos para o setor.
No mercado automotivo, a parceria do CESVI com 
todas as montadoras em atividade no Brasil e também 
com as principais entidades do setor de reparação tem 
permitido capacitar os profissionais das concessionárias 
e das oficinas independentes, desenvolver e aprimorar 
o conceito de reparabilidade desde o projeto dos 
novos modelos e facilitar a 

CONtEúDO INtERNACIONAL
Parte das informações disseminadas 

vem de fora do País. O CESVI é membro 
de um conselho internacional de centros 
de pesquisa com os mesmos propósitos, o RCAR (Resear-
ch Council for Automobile Repairs). Em encontros anuais, 
o CESVI e mais 26 centros de diversas partes do mundo 
trocam informações e discutem tecnologias, com foco no 
aprimoramento dos trabalhos de reparação e nos estudos 
de segurança viária.
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de centros que comercializassem 
peças de veículos com 
procedência e rastreabilidade, 
a preços competitivos, também 
seria um forte apelo contra os 
desmanches clandestinos. 

Segurança veicular
A outra grande perspectiva é 
o desenvolvimento de ensaios 
de impacto de alta velocidade, 
visando ao estabelecimento de 
um ranking de segurança veicular, 
semelhante ao desenvolvido na 
Europa com o Euro NCAP.
Hoje, o CESVI BRASIL é o único centro 
que realiza ensaios de impacto de baixa 
velocidade no País, visando à aferição 
da reparabilidade dos veículos. Este 
trabalho permitiu o estabelecimento 
do CAR Group, o ranking que compara 
modelos de uma mesma categoria 
quanto à facilidade e o custo do reparo. 
Agora, o centro pretende ampliar sua 
série de índices para o consumidor 
(que também inclui índices de danos 
de enchente, de visibilidade e de 
componentes de segurança) com a 
futura análise de segurança veicular.
O CESVI já está em negociação com 
empresas e entidades, visando a 
viabilizar a construção da estrutura 
necessária para os crash-tests de 
alta velocidade, e deve ter novas 
informações dentro de 30 dias.

o centro ainda produz a revista Auto 
Reparo (em parceria com o Grupo 
Germinal), direcionada para oficinas, 
boletins para corretores de seguros, 
uma newsletter para todo o mercado 
(e-CRASH news) e mantém um site 
aberto para o acesso de qualquer 
pessoa: www.cesvibrasil.com.br 

O futuro
Sempre inquieto, sempre investigando 
informações que possam auxiliar 
no aprimoramento de trabalhos do 
mercado, o CESVI BRASIL já visualiza 
os projetos mais significativos em que 
estará envolvido nos próximos anos.
Um deles é a reciclagem de veículos, 
tema que foi matéria de capa da última 
edição da revista. O CESVI entende 
que a implantação de um centro de 
tratamento de veículos fora de uso, 
nos moldes dos trabalhos existentes 
na Espanha e na Argentina (mas com 
as devidas adaptações para a realidade 
brasileira), seria de grande relevância 
para a sociedade brasileira. O centro 
estimula a criação desse centro e 
se coloca à inteira disposição para 
contribuir com a empresa (ou o grupo 
de empresas) que se responsabilizar 
pelo empreendimento, fornecendo 
toda a tecnologia necessária para a 
implantação e as rotinas de trabalho.
Neste futuro em que a reciclagem de 
veículos se tornará uma realidade no 
Brasil (hoje, apenas 1,5% dos materiais 
de veículos fora de uso é reciclado), o 
CESVI prevê as seguintes conquistas 
para a sociedade:

Benefícios econômicos – Oferta de •	
peças mais baratas (e com garantia) 
para o consumidor e para as oficinas. 

Com isto, estimularia a 
manutenção de veículos 
mais antigos e também 
o desenvolvimento de 
outras opções de seguros, 
em que as peças recicladas 
são utilizadas no reparo, 
viabilizando a redução dos 
valores de prêmio e franquia.

Benefícios sociais – A •	
implantação

interação desses setores com as 
companhias de seguros. O CESVI 
já realizou uma sequência de 
Encontros entre Seguradoras e 
Montadoras, permitindo o debate 
aberto entre esses setores e a união 
em prol de objetivos comuns. Desde 
o ano passado, todos os setores 
relacionados ao automóvel têm obtido 
informações relevantes, de temas do 
momento, por meio dos eventos do 
CERTA – Centro de Referência Técnica 
Automotiva, uma unidade do CESVI 
BRASIL especializada na promoção de 
eventos para o mercado.
Também o governo se beneficia das 
referências criadas pelo centro. Pela 

credibilidade de seus estudos e pela 
transparência e isenção com que 
sempre conduziu seus trabalhos, 
o CESVI tem sido convidado a 
participar de câmaras temáticas com 
o objetivo de contribuir com seu 
know-how na criação ou modificação 
de leis relacionadas à segurança 
viária e veicular. 

Publicações
Todos esses setores, e mais 
a imprensa, podem acessar 
o conteúdo 
de estudos 
e avaliações 
por meio das 
publicações do 
CESVI. Além da 
Revista CESVI, 
publicação já 
em seu 12º ano 
de existência, 

Centro de tratamento de veículos na Espanha; 
CESVI defende implantação de “desmanche 
legal” no Brasil

Eventos promovidos pelo CESVI levam 
informações técnicas diretamente aos 
mercados de veículos e de seguros
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Fundação do CESVI BRASIL por um grupo de oito seguradoras.

1994

1996

1997
1998

1999

2000

2002

2003 2004

Início do treinamento de oficinas.

Primeiros crash-tests. Começa a 
•	

classificação de oficinas.
Lançamento 

•	
da Revista CESVI.

Nasce a Avaliação de Sistemas 

•	
de Rastreamento e Bloqueio 
de Veículos.

Lançamento do Cesvi System, 

•	
primeira ferramenta de orçamentos do centro.Parceria entre CESVI 

•	
e Sindirepa-SP é formalizada.

Primeiro crash de um comercial 
leve.

Congresso da SAE promove visitas técnicas à sede do CESVI.

CESVI se torna Núcleo 

•	
de Pesquisa Automotiva da Fenaseg.Nova diretoria tem 

•	
diretrizes voltadas para a sociedade

Lançamento do Órion, primeira 

•	
ferramenta on-line de orçamentos.
CESVI treina Polícia Rodoviária para 

•	
classificação de danos de veículos.
Repare Bem começa treinamento 

•	
profissionalizante em reparação 
de jovens carentes.



Revista CESVI 23

2006

2009

2007

2008

2010

2005

Nasce o CAR Group, ranking que aponta 

•	
melhor combinação entre reparabilidade 

e custo de peças.“Os Melhores das Melhores” premia 

•	
fornecedores das oficinas.CESVI lança o “Manifesto pela Vida”, 

•	
pedindo a criação de mecanismos que 
favorecessem a fiscalização de motoristas 

alcoolizados. Três anos antes da 
implementação da “Lei Seca”.Estudo compara resultados de 

•	
procedimentos corretos e incorretos 
de reparo.
CESVI apresenta DataDot, tecnologia 

•	
que permite rastreabilidade de peças.

Crash •	
de alta 
velocidade.
Reciclagem 

•	
de veículos.
O futuro...

•	

15 anos depois: uma referência 
para o mercado.

Um caminho bem sinalizado

Lançamento do estudo 

•	
“Ver e ser visto no trânsito”.

CESVI realiza comparativo 

•	
entre peças originais e não-originais.Lançamento do selo 

•	
de capacitação de blindadoras, uma parceria com a Abrablin.

CESVI se torna Núcleo de 

•	
Pesquisa Automotiva da Abramet.

Primeira conferência do RCAR é realizada no Brasil.

•	
Lançamento de estudos relacionados ao ABS. 

•	
Dois anos antes que o sistema se tornasse obrigatório.

CESVI atinge a marca de 200 crash-tests. 

•	

Colaboração na Primeira Semana Global das Nações 

•	
Unidas de Segurança nas Vias e Rodovias.

Lançamento do comparativo entre veículos 

•	
off-road e suas versões convencionais.

CESVI •	
e IQA 
unificam certificação de oficinas.

Lançamento 
•	

do Índice de Segurança. 
Lançamento do Índice 

•	
de Danos de Enchente.Lançamento do Índice 

•	
de Visibilidade.CESVI aponta potencial 

•	
de efetividade do airbag. Meses depois, o sistema se tornaria obrigatório nos veículos nacionais.Manifesto “Um Sopro 

•	
pela Vida” apoia publicamente a “Lei Seca”.
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Com o prestígio de quem decide
Para comemorar seus 15 anos de trajetória, o CESVI 
BRASIL realizou um evento de celebração, no qual contou 
com o prestígio de alguns dos principais nomes dos 
mercados de seguros e de automóveis, além de jornalistas, 
representantes de entidades e também políticos envolvidos 
com as questões do trânsito.
Na ocasião, o CESVI realizou uma apresentação que 
resumia suas atividades e conquistas. Em seguida, o diretor 
de operações do centro, José Aurelio Ramalho, falou 
um pouco sobre os próximos projetos do CESVI. Mauro 
Batista, presidente do CESVI e de diversas entidades 
do mercado segurador, comentou sobre a importância 
do centro como referência técnica para a tomada de 
decisão em diversos setores e, ao após um jantar, o CESVI 
homenageou personalidades que tiveram, e têm, grande 
importância na história do centro de pesquisa.
Confira a seguir, nos depoimentos de algumas das 
personalidades presentes, por que o CESVI tem se 
firmado como centro de excelência em estudos 
automotivos, e por que é um criador de referências, 
tendências e culturas que farão parte da relação da 
sociedade com o trânsito brasileiro.  

Ignacio Juárez Pérez, diretor 
do Cesvimap, da Espanha
“A aventura iniciada pelo CESVI 
BRASIL, há 15 anos, é cheia de 
êxitos, com seus bons e maus 
momentos, mas com um balanço 
extremamente positivo dos 
trabalhos que tem proporcionado 
à indústria seguradora e 
também à indústria fabricante e 
reparadora de automóveis. Faço 
votos que atinja outros 15 anos, 

apostando sempre no futuro e buscando melhorar o 
nível de vida dos brasileiros.”

Paulo Marracini, 
vice-presidente da Allianz 
do Brasil
“Até fiquei um pouco 
assustado de constatar que 
já se passaram 15 anos da 
fundação do CESVI. Fomos sócios 
fundadores na ocasião, eu mesmo fiz 
parte do conselho de administração 
na época, e sempre fui grande 
admirador do trabalho feito. Acho 
que é uma grande contribuição para 
a melhoria do seguro no Brasil.”

Sérgio Duque Estrada, diretor 
de proteção ao seguro da CNSeg
“O CESVI é uma realidade, 
um projeto que deu 
certo, principalmente pela 
contribuição que ele presta 
ao País e, particularmente, ao 
nosso setor de seguros. Venho 
trazer o cumprimento em nome 
da nossa confederação, e das 
seguradoras também, desejar 
ao CESVI uma vida longa, e que 

continue prestando à sociedade brasileira os serviços 
relevantes que presta.”

Fábian Pons, presidente 
do CESVI Argentina
“É preciso reconhecer as 
melhorias que trouxe para o 
mercado segurador, reparador e 
de montadoras. É fácil identificar 
uma divisão entre o antes e o 
depois da presença do CESVI 
num país em que a indústria 
automotiva é tão desenvolvida, 
como é o caso do Brasil.”

Personalidades homenageadas no evento

Mauro Batista, presidente do CESVI, discursa 
na comemoração dos 15 anos

 José Aurelio Ramalho, diretor de operações, 
discursa no evento de comemoração dos 15 
anos do CESVI
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Leoncio de Arruda, presidente 
do Sincor
“O CESVI, para o mercado de 
seguros, é muito importante, 
pois vem fazendo um estudo que 
nunca existiu no País. E para o 
consumidor, sua importância é 
ainda maior, porque agora temos 
tudo testado e avaliado. Graças 
à tecnologia que o CESVI tem no 
mundo inteiro e principalmente 
aqui no nosso País.”

Patrick Larragoiti, 
presidente da 
SulAmérica
“É uma instituição 
extremamente 
importante pela 
atuação em 
prevenção, estabelecimento 
de padrões, treinamento, 
participação ativa das 
seguradoras, para justamente 
aumentar a segurança dos 

veículos, e também no processamento de liquidação 
de sinistros da forma mais econômica e segura para 
os nossos segurados. Esses têm sido lemas muito 
importantes para a SulAmérica e para todo 
o mercado segurador.”

Luiz Sérgio Alvarenga, 
representando o Sindipeças 
e o Sindirepa-SP
“Eu tive a honra de 
acompanhar a fundação 
e todo o histórico do 
centro no Brasil desde a 
raiz, quando conheci o 
programa e o centro na 
Espanha, acompanhei a 
evolução dos trabalhos 
e seus desdobramentos. O CESVI tem 

contribuído muito para a sociedade, no que tange aos serviços 
de segurança, análises, peritagens, e principalmente na área de 
serviços automotivos, na qual havia muita carência no Brasil.”

Fábio Racy, diretor de assuntos 
institucionais da Abramet
“Eu assumi a presidência da 
Abramet em 1995, praticamente 
um ano depois da fundação do 
CESVI e, a partir daí, teve início o 
relacionamento entre a Abramet e 
o centro. O CESVI mostrou muita 
competência no que faz durante 
todo esse tempo, e tenho certeza 
de que tem um potencial enorme 
para crescer, principalmente 

porque conta com pessoas extremamente competentes. 
A Abramet simplesmente fez o que devia fazer: se 
juntou aos bons para ser um deles. Com certeza, ainda 
vamos fazer muita coisa boa para diminuir os acidentes 
que acontecem no trânsito desse país.”

José Edson Parro, 
presidente da AEA
“É uma entidade que tem 
um papel fundamental na 
questão da segurança de 
trânsito no Brasil. Quero 
parabenizar a diretoria 
pelo excelente trabalho 
desenvolvido nos 
últimos 15 anos.”
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Ricardo Xavier, diretor-presidente 
da Seguradora Líder DPVAT
“O CESVI tem sido muito 
importante para a minha vida 
profissional, principalmente pelos 
três anos em que eu estive à 
frente da condução do projeto do 
centro com a Fenaseg. Para mim, 
foi uma surpresa muito grande 
conhecer a capacidade técnica, o 
entusiasmo de seus funcionários, 
sua disponibilidade, e posso 

dizer que nos ajudou muito a conduzir uma série de 
trabalhos que fizemos na federação. Cada vez mais, o 
CESVI ganha importância diante da sociedade, perante 
o público segurador, e espero que ele dê frutos durante 
quanto mais tempo for necessário.”

Antonio Cássio dos Santos, 
presidente da Mapfre
“De todos os negócios que temos 
no Brasil, o CESVI é o único negócio 
que não parece negócio. Porque de 
fato é uma instituição que zela pela 
pesquisa, zela pelo Brasil por meio da 
sua atividade, zela pelo bem comum 
do mercado segurador... Por meio do 
CESVI, nós conseguimos cumprir aquilo 
que é a nossa visão: prover qualidade, 
prover serviços, e tirar as simetrias de 

mercado que fazem com que os preços pareçam mais caros, 
ou menos exequíveis do ponto de vista técnico. O CESVI me 
dá muito orgulho porque tem colaboradores especiais, pessoas 
capazes, que trabalham apaixonadamente por aquilo que 
fazem, e sobretudo num país em que não se tem tradição 

de investimento em pesquisa. O CESVI 
BRASIL não é só um órgão da Mapfre, mas 
também de todo o mercado, porque realiza 
serviços para todas as companhias que dele 
necessitem, fazendo aquilo que, na prática, 
não existe no Brasil, que é pesquisa, que é 
desenvolvimento.”

Hugo Leal, deputado federal 
“Queria deixar registrado aqui o 
excelente trabalho que o CESVI 
faz. Não é por acaso que uma 
instituição, que já é conhecida 
no mundo todo, faz também 
sucesso no País. São 15 anos de 
dedicação à questão da segurança 
viária. Feliz seria o Brasil se a gente 
tivesse mais de um CESVI 
aqui. Mais instituições que 
contribuíssem para o País 
como o CESVI contribui.”

Luíz Tavares, presidente 
do sindicato das seguradoras 
do RJ
“Alguns anos atrás, eu tive a 
oportunidade de participar de um 
comitê em que nós trabalhamos 
em função de uma reorganização 
do próprio CESVI. Em razão dos 
bons serviços prestados pelo 
centro, nós conseguimos buscar 
soluções que pudessem fazer 
com que o mercado mantivesse 

seu interesse pelo CESVI. Tenho muito orgulho de ter 
participado desse comitê, que contribuiu para que o 
centro estivesse hoje comemorando esses 15 anos. É 
uma instituição, e o mercado segurador se orgulha de 

ter uma entidade como essa, porque é um centro 
com profissionais do mais alto nível.”
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Jayme Garfinkel, presidente da 
Fenseg e da Porto Seguro Seguros
“Conheci a versão espanhola do 
CESVI na primeira vez em 
que a visitei, em Ávila, isso 
na década de 80. Fiquei 
encantado, e quando o 
projeto foi trazido para 
cá, achei a ideia excelente. 
Como presidente da 
Fenseg, vejo que ele realiza 
trabalhos inestimáveis 

para o mercado. Além de trazer a segurança 
para o trânsito, também ajuda o seguro, porque 
fortalece a nossa imagem.”

Mauro Batista, presidente 
do CESVI BRASIL
“Falar sobre o CESVI é motivo 
de grande alegria, principalmente 
nesta data. Ao longo de sua existência, 
o centro tem buscado ferramentas 
que venham a proporcionar maior 
qualidade de vida para aqueles que 
usam automóvel no trânsito das 
cidades. Por isso, o trabalho do CESVI 
hoje é reconhecido como agregador e 
importante para o nosso povo.”

Arlindo Simões Filho, diretor 
estatutário da Allianz Seguros
“Tive a oportunidade de 
acompanhar o CESVI desde o 
início de suas atividades aqui, 
e posso dizer que o centro 
introduziu a ciência dentro do 
seguro de automóvel. Antes, 
temos conhecimento de tudo o que 
acontece com o automóvel, o que 
pode ser melhorado, o que pode ser 
reprojetado...  Por tudo isso, a gente 
tem de dar o crédito ao CESVI.”

Engenheiro Abreu, assessor 
do Secretário de Transportes 
do Estado de São Paulo
Todas as atividades que se 
direcionam para a redução de 
acidentes são muito importantes: 
a diminuição das vítimas, o 
cumprimento da legislação, a 
conscientização da população 
em relação à direção segura, a 
produção de veículos de forma 
correta. Se somarmos todos esses 

valores, certamente vamos chegar a resultados muito 
melhores do que os que temos hoje. Entidades como 
o CESVI são muito importantes nesses programas de 
redução de acidentes.”

Mário Guitti, superintendente do IQA
“Trata-se de uma entidade de raríssima 
importância para o nosso mercado. 
O Brasil realmente carece de boas 
entidades que venham acrescentar 
e agregar valores na cadeia 
automotiva em prol do 
consumidor. O IQA se sente 
orgulhoso de ter parceiros 
como o CESVI. Juntos, 
vamos ajudar a fazer do 
Brasil um país melhor.”

Alfredo Fernández de Larrea, 
ex-presidente do conselho 
de administração do CESVI
“É um grande prazer poder ver como 
aquelas ambições e objetivos, aqueles 
desafios quase impossíveis de conquistar 
no Brasil de 1994, foram totalmente 
cumpridos e inclusive superados. Espero 
ainda mais que os ideais daqueles 
precursores sirvam de estímulo para 
os que hoje dirigem o CESVI, e que 
consigam, ainda mais, que esta filosofia 

e este trabalho profundo sejam transmitidos ao mercado 
segurador de forma ampla, e que isso tenha uma repercussão 
enorme em todos os segurados e entre o setor automotivo.”
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 Por
alexandre Carvalho dos santos editor

Levantamento aponta características dos veículos que mais 
passaram pelas oficinas durante o primeiro trimestre do ano

Perfil dos veículos 
nas oficinas

Números do mercado28

Durante um evento realizado na sede do 
CESVI BRASIL, voltado para o mercado 
de reparação automotiva, a Ultracar – 

Software de Gestão Automotiva – apresentou 
características do perfil dos veículos que 
passam pelas oficinas. 
O trabalho abrangeu um levantamento de 
informações de oficinas de São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais referentes ao primeiro 
trimestre de 2009. Com a pesquisa, é possível 
identificar quais as marcas, as cores e os anos 

de fabricação dos veículos que mais demandam 
serviços de reparação, entre outras informações 
ligadas aos serviços prestados pelas oficinas.
Segundo a pesquisa, as oficinas recebem mais 
veículos da marca Fiat, da cor prata, fabricados 
entre os anos de 1990 e 1999.
O trabalho também inclui o valor médio do 
orçamento de reparo efetuado pela oficina, 
por veículo. Confira os dados completos 
relacionados ao perfil dos veículos com mais 
passagens pelas oficinas. 
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 Por
alexandre Carvalho dos santos editor

Itagiba Vieira Franco
delegado divisionário 

da Divecar/ Deic

No pé dos desmanches clandestinos

A população 
que nos cobra 
o combate ao 
furto e roubo 
de veículos, 
infelizmente, 
é a mesma que 
usufrui dele

O combate ao crime ganha um grande reforço 
com a volta do dr. Itagiba Vieira Franco à 
frente da Divisão de Investigações sobre 

Furto e Roubo de Veículos de São Paulo (Divecar), 
do Departamento Estadual de Investigações 
Criminais (Deic). Itagiba chegou ao Deic, pela 
primeira vez, em 1999, onde ficou até 2007. 
Agora, após convite do diretor do departamento, 
Marco Antônio Desgualdo, o delegado volta a 
enfrentar uma das mais complexas atividades 
criminosas: o furto e roubo de veículos, que 
engloba aspectos como a atividade dos desmanches 
clandestinos, a participação da população que 
adquire peças roubadas, entre outras questões.
Policial desde 1975 (“já vi de tudo nessa 
atividade”), Itagiba já esteve à frente da divisão 
antissequestro e também atuou na corregedoria 
da Polícia Civil. Experiência não lhe falta para o 
trabalho que tem pela frente.

qual o maior desafio desta sua volta ao Deic?
Reassumimos a divisão de furto e roubo com o objetivo 
de reverter ao máximo esse tipo de crime em São Paulo. 
É uma tarefa árdua, pela dimensão da cidade, por sua 
frota de veículos, que é muito grande, e principalmente 
pela dificuldade do combate aos desmanches. Isto é que 
realmente faz com que o volume de furto e roubo de 
veículos se mantenha na capital.

Esse crime específico está mais especializado?
O crime só tende a evoluir, ele nunca fica para trás. 
Está sempre com novas tecnologias. O que é oferecido 
para a população no sentido de coibir isso, os ladrões 
também têm. Além das ferramentas e da inteligência, 
o bandido tem muita organização para que o crime seja 
concretizado. E ele se vale da desorganização 
da sociedade. São Paulo é um grande estacionamento 
a céu aberto.  E carros e motos são os únicos bens que 
a pessoa possui e deixa na rua, sem proteção. 
De modo que acabam sendo chamarizes para o ladrão 
e movimentam todo esse esquema de desmanche, 
venda de peças e o aumento da criminalidade. 
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Percebeu aumento na recuperação 
de veículos roubados?
Geralmente está em torno de 35%, 40%, 
mas é uma porcentagem que se mantém. 
A gente tem de convir que, para combater 
esse tipo de crime, nós temos de unir a 
Polícia Civil e a Militar. Porque a Divecar, 
sozinha, não vai resolver o problema. 
Nós temos de combater na cidade inteira, e 
é uma cidade imensa; se roubar um veículo 
aqui, em cinco minutos, está praticamente 
desaparecido. Se não houver uma resposta 
contra esse tipo de crime rapidamente, não 
vai haver condições de reaver o veículo.

qual a maior dificuldade na questão 
do furto e roubo?
A população que nos cobra o combate 
a esse tipo de crime, infelizmente, é a 
mesma que usufrui dele. Tudo começa 
no preço das peças, que é considerado 
elevado de um modo geral. E o cidadão 
usa o seu carro para o trabalho, às vezes 
precisa levar um doente ao hospital, para 
se locomover... Ele precisa daquele veículo 
inteiro e funcionando. É um instrumento 
da vida particular dele. Aí, um dia, o veículo 
tem um problema e o dono dele precisa de 
uma determinada peça. Ele vai tentar numa 
revendedora, é muito cara. Ele vai partir 
para onde? Desmanche. Aí o desmanche, 
por sua vez, não tem a peça, ele vai partir 
para onde? Vai procurar o bandido. 
O bandido, para ter aquela peça, vai atrás 
de quem? De uma vítima. Aí ele vai roubar, 
vai matar alguém, vai destruir uma família, 
vai fazer o que for preciso para ter aquela 
peça. Entrega, então, para o desmanche, 
que faz a venda para o consumidor. 
Este comprador, por sua vez, viu seu 
problema resolvido, está pouco se 
importando com o que foi cometido na 
outra ponta: se houve um crime, se houve 
um latrocínio, morte... É aquela velha 
história: o que os olhos não veem, o coração 
não sente. Então, é por isso que nós temos 
de bater no desmanche, na receptação. 
Se diminuirmos essa atividade ilegal, acho 
que teremos uma grande vitória.

O que pensa sobre a implantação 
de centros legalizados para o tratamento 
de peças recicladas?
O CESVI tem desempenhado um grande 
papel ao estimular a implantação 
de um centro de tratamento de 
veículos fora de uso, o que, 
a meu ver, deve trazer 
consequências positivas 
em diversos níveis.

Eu estive em contato com esse conceito 
e achei a reciclagem de veículos muito 
interessante. Para esse trabalho ser 
implantado, só é preciso que haja 
vontade, tanto da iniciativa privada 
quanto da área de segurança pública. 
Tenho certeza de que, com essa união 
de esforços, será algo plenamente viável. 
Pelo que me informei, na Argentina foi 
um grande sucesso, o número de furto 
e roubo tem diminuído sensivelmente, 
nada mais desejável do que implantar 
algo semelhante no Brasil, desde que 
de forma extremamente correta. 
Nós daremos todo o apoio, vamos 
torcer para que dê certo. Hoje, existem 
desmanches que são legalizados, e eles 
não representam um problema para nós. 
O problema é aquele que se desvirtua ou 
é totalmente clandestino. Outro dia, nós 
descobrimos um lugar em São Roque, 
uma chácara a céu aberto. Simplesmente 
o dono levava os veículos roubados 
para lá, desmanchava e jogava o resto 
na ribanceira. Descobrimos 90 pares de 
placas nesse local, imagine o prejuízo que 
esse cara já deu... E, se não houver uma 
denúncia, essa atividade é muito difícil de 
combater. Temos que usar helicópteros 
para tentar identificar locais abertos em 
que isso seja feito.

A iniciativa privada contribui, de alguma 
forma, para a diminuição do furto e roubo?
Sim, principalmente as empresas de 
rastreamento de veículos. É bem visível 
a forma como colaboram, identificando 
de imediato onde o veículo se encontra, 
viabilizando a localização.

Como a postura do cidadão pode 
evitar o furto?
Não tem segredo. Há conselhos 
elementares para se evitar o furto. 
O roubo, não, porque, se o bandido quiser 
roubar, ele rouba mesmo, e é até bom 
que leve o carro e não faça nada contra 
a vítima. No caso do furto, eu já observei 

aqui na Zona Norte, no Jardim São Paulo, 
o pessoal deixa o carro 12 horas na rua, 
perto da praça, e vai trabalhar, só volta 
à noite. É um descuido. Na semana 
passada, eu estava saindo da casa de um 
parente, encontrei um veículo com o vidro 
aberto. Na pressa, a pessoa deixou o vidro 
aberto e foi embora, um Fox novinho. 
Me deu um trabalho grande para localizar 
um parente da pessoa... Até que consegui 
localizar os pais da menina, mandei uma 
viatura lá, para mandar que entrassem 
em contato com ela para fechar o carro. 
São cuidados elementares. Não parar em 
lugar deserto, isso é muito importante... 
Você não pode dar sopa para o bandido, 
porque ele está à espreita; na primeira 
oportunidade, ele vai aproveitar. 

Como avalia essa volta ao cargo?
Com muita felicidade, porque eu adoro 
trabalhar no Deic, assim como adoro ser 
policial. Estou com muita disposição para 
combater o furto e o roubo de veículos,
e aproveito para pedir à sociedade que 
denuncie esse tipo de crime; 
principalmente a existência de 
desmanches clandestinos. Que ligue para 
o número 181. Quem não denuncia pode 
acabar virando vítima. Também reitero a 
importância da conscientização, para que 
ninguém compre peças de desmanches 
clandestinos. Quando você paga qualquer 

valor por uma peça da qual você não 
conhece a procedência, você 

está colaborando com 
a criminalidade. 

Achei a reciclagem 
de veículos muito 
interessante. Nada 
mais desejável do 
que implantar algo 
semelhante no Brasil. 
Nós daremos todo o 
apoio, vamos torcer 
para que dê certo
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RAStREADORES
EMPRESA EquIPAMENtO tIPO dE LOCALIzAçãO COMuNICAçãO tELEfONE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
3T Systems 3TMV10 GPS GPS/GPRS (11) 2125-8383
Alarcom MTC 500 STD GPS GSM/GPRS (19) 3671-5896
Alfa Satcom Alfa Track GPS GSM/GPRS (21) 2771-9152
Almeida & Bertolucci Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (19) 3682-9057
Bergmann E-Finder (GSM) GPS GSM/GPRS (21) 2543-1100
BFK FOX SAT GPS GSM/GPRS (11) 3884-6421
Bysat Kit Bysat GPS GSM/GPRS (31) 3421-4401
CarSystem CarSystem GPS GSM/GPRS (11) 5645-5000
Celtec Autogarco GPRS GPS GSM/GPRS 0800-600-3800
Cerruns Scorpion GPS GSM/GPRS (11) 5061-7133
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Controle MCT020 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlsat CONTROLCELL 4000 GPS GSM/GPRS 0800-707-1287
CSN Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (85) 3253-5577
EBR Renatrack GPS GSM/GPRS (41) 3078-6626
Engerisc Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (11) 3284-7699
Global Service GS-Tracking GPS GSM/GPRS (19) 3641-3954
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
GM Chevistar Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
Golsat Golsat CAR/FROTA GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500
GuardOne Rastreador GuardOne GPS GPRS 0800-707-4411
HPS Modem GPS/GPRS GPS GSM/GPRS (62) 3701-9080
Ipanema Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (61) 3035-1500
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
J Vaz MTC-400 GPS GSM/GPRS (11) 2090-9200
Lock System Rastreador Lock System GPS GSM/GPRS (11) 3683-4513
Locsat LOCSAT/ AVL/ GPS V GPS GSM/GPRS (61) 3202-6041
Logikos LR 800 GPS Nextel (21) 3328-2989
MF Renatrack GPS GSM/GPRS (71) 2108-2688
OnixSat JaburSat Car GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
OnixSat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Plantão Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (31) 3319-7800
Porto Seguro DAF V GPS GSM/GPRS (11) 3366-8605
Pósitron Rastreador Fittipaldi GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron Rastreador GSM GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Prodetech Pro Auto GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Rav Tech MTC-500 GPS GSM/GPRS (31) 2526-5445
Sascar Sascar GSM GPS Celular GSM 0300-789-6004
Sascar Sascar Loc GPS Radiofrequência 0300-789-6004
Sat Company GP Sat GPS GSM/GPRS (11) 2271-0000
Satnet Rastreador GSM Satnet GPS GSM/GPRS (11) 5645-4040
Sbtec WT 5000 GPS GSM/GPRS 0800-604-0200
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Servnac Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (85) 4009-1915
Sidartec MPA 35i GPS GSM/GPRS (21) 3296-5262
SIM Simtrack GPS GSM/GRPS (11) 2199-0701
Skytrack Skytrack-Net 1.0 GPS GSM/GPRS (11) 4062-5333
SpySat SpySat GSM GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455
Staytrack Staytrack I GPS GSM/GPRS (79) 3046-8850
STV Chipsat GPS GSM/GPRS (51) 3358-1400
Suhai MTC-400 GPS GSM/GPRS (11) 3058-3350
Telecom Track Telecom Track GPS GSM/GPRS (31) 2103-1700
Teletrim Teletrim Rastreador GSM GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Top Safe GSR Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (51) 3553-3500
Totalsat TS Blocker 4000 GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS + RF GSM/GPRS 0800-11-7172
Tracker-Lojack Lojack VLU III Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
Unitrac Unitrac GSM GPS GSM/GPRS (21) 2189-8080
VGN Security MINI GPS GSM/GPRS (51) 3325-5070
W Solution MTC 500 Lite GPS GSM/GPRS (21) 2128-0900
Wise Track FMS - W GPS GSM/GPRS (11) 3895-8012

Sistemas aprovados
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BLOqUEADORES
EMPRESA EquIPAMENtO tIPO dE SINAL tELEfONE
Car System Bloqueador Car System NS Pager (11) 5645-5000
Sat Net Bloqueador Sat Net NS Pager (11) 5645-4040
Teletrim Teletrim Bloqueador Pager 0800-888-7500

SIStEMAS PARA CAMINhõES
EMPRESA EquIPAMENtO tIPO dE LOCALIzAçãO COMuNICAçãO tELEfONE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/GPRS 0800-775-1155
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/ORBCOMM 0800-775-1155
BFK Fox Sat GPS GPRS (11) 3884-6421
Brasiltrack BTC - 4000 GPS GPRS (31) 3224-5544
Bysat Kit Bysat Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3421-4401
Celtec Autocargo GPRS DPlus GPS GPRS/Inmarsat D+ 0800-600-3800
Cielo Cielocel GPS GS8 GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Controle MCH0010 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlsat Controlcell Flex GPS Inmarsat C 0800-707-1287
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
HPS HPS Dual (Híbrido) GPS GSM/Inmarsat D+ (62) 3701-9080
Ituran Kit Ituran 5044 Triangulação Radiofrequência (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran RF GPS Radiofrequência (11) 5185-9000
Lince Lincel GPS GSM/GPRS (48) 3045-4500
Lince Linsat GPS GSM/Inmarsat D+ (48) 3045-4500
MF Renatrack Carga GPS GPRS/Inmarsat D+ (71) 2108-2688
Omnilink 4454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Speed 50 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink Light GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Flex 60 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink 4464 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 4484 GPS GPRS/Iridium (11) 4196-1100
Onixsat Onixsmart Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City Light GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat III GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat II GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat Sky GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Prodetech Pro Carga GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Sascar Sascarga Sat GPS GPRS/Inmarsat D+ 0300-789-6004
Sascar Sascarga GPS GSM/GPRS 0300-789-6004
Segminas Segcar GPS GSM/GPRS (31) 2128-0808
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Sitrack ITD 700 GPS GSM/GPRS (31) 3272-1851
Sitrack ITD 800 GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3272-1851
Teletrim Teletrim Rastreador Cargo GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS GSM/GPRS 0800-11-7172
Veltrac MFO/CITY GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000
Webtrack WTB GPS GSM/GPRS (21) 2973-1010

LOCALIZADORES
EMPRESA EquIPAMENtO tIPO dE LOCALIzAçãO COMuNICAçãO tELEfONE
Ituran Kit  Ituran RF Radiofrequência Radiofrequência (11) 5185-9000
X3 X3 Triangulação de antenas Triangulação de antenas (11) 2177-1477

SIStEMAS PARA MOtOCICLEtAS
EMPRESA EquIPAMENtO tIPO dE LOCALIzAçãO COMuNICAçãO tELEfONE
Car System Bloqueador Car System Moto -    Pager (11) 5645-5000
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
Sat Net Bloqueador SAT NET Moto - Pager (11) 5645-4040
Teletrim Teletrim Bloqueador - Pager 0800-888-7500
Teletrim Teletrim Rastreador Moto GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack VLU Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
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O próximo encontro dos membros do RCAR será entre os 
dias 13 e 18 de setembro, em Chicago, nos Estados Unidos. 
Desta vez, o evento será organizado pelo centro de pesquisa 
americano State Farm.
O RCAR (Research Council for Automobile Repairs) é um conselho 
internacional de centros de pesquisa voltados para o estudo da 
reparação automotiva e da segurança viária. Todo ano, o conselho 
atua junto a um dos centros para a promoção de sua conferência 
anual. Nesse encontro, profissionais do mundo todo se reúnem 
para apresentar estudos desenvolvidos em cada país, fazer o in-
tercâmbio de tecnologias e, em alguns casos, 
formar parcerias para pesquisas conjuntas. 
Sempre visando à evolução da qualidade nos 
processos de reparação automotiva e à preven-
ção de acidentes automobilísticos.
Saiba mais sobre o  RCAR em www.rcar.org 

Dificilmente o para-choque de um carro pequeno 
suporta o impacto de uma batida de trânsito sem que 
seja preciso gastar um bom dinheiro com o reparo. 
É o que aponta um estudo do IIHS (Insurance Institute 
for Highway Safety). O centro de pesquisa americano 
realizou crash-tests com sete minicarros e concluiu 
que nenhum dos para-choques obteve um bom re-
sultado na avaliação. Apenas um, o Smart Fortwo, 
demonstrou um desempenho considerado aceitável. 
Dos outros seis modelos, um obteve desempenho 
fraco, e cinco tiveram resultados ruins.

O IIHS lembra que os carros 
compactos são populares em 
função do preço acessível, da 

economia de combustível e da facilidade de estacionar. 
Mas, por outro lado, os gastos com o reparo de danos fa-
cilmente provocados em batidas corriqueiras, como as que 
ocorrem em estacionamentos e vias congestionadas, acabam 

fazendo com que a economia obtida com o 
combustível deixe de compensar.

“O ideal é que seja possível voltar para casa dirigindo 
o carro após uma colisão de baixa velocidade”, afirma 
Joe Nolan, vice-presidente do IIHS. “Mas esses veículos 
menores, frequentemente, precisam ser encostados 
mesmo após impactos irrelevantes”. O executivo 
lembra que os condensadores de ar-condicionado e 
alguns equipamentos de segurança não deveriam ser 
afetados por impactos a uma velocidade de até 10 
km/h. “Mas para-choques ruins acabam dando uma dor 
d e  c a b e ç a  e x t r a 
ao consumidor”.

Confira ao lado os ve-
ículos testados pelo 
IIHS e as avaliações de 
seus para-choques nos 
ensaios de impacto 
realizados. 

APRESENtAçãO BRASILEIRA
O CESVI, como em todos os anos, 
marcará presença no encontro dos 
membros do RCAR com os desta-
ques mais recentes de suas ativi-
dades. Desta vez, a participação 
brasileira abordará a Certificação 
Ambiental para empresas de re-
paração automotiva e, no campo 
da segurança viária, os conceitos 
e trabalhos do programa Direção 
Eficiente e Segura.

Para-choques de minicarros em avaliação

Centros disCutem reparação e segurança em ChiCago

Smart fortwo Aceitável

Chevrolet Aveo fraco

Mini Cooper Ruim

toyota Yaris Ruim

Honda fit Ruim

Hyundai Accent Ruim

Kia Rio Ruim
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CESVI no Fantástico

 Por
alexandre Carvalho dos santos editor

“Tudo o que você precisa saber sobre 
reciclagem de veículos” - evento promo-
vido pelo CERTA (Centro de Referência 
Técnica Automotiva) - reuniu cerca de 
cem pessoas no dia 25 de junho, em São 
Paulo. Os participantes tiveram a opor-
tunidade de conhecer as experiências 
bem-sucedidas da Europa e da América 
Latina em reciclagem de veículos, através 
das palestras de Ignacio Juárez Pérez, do 
CESVIMAP (Centro de Experimentación y 
Seguridad Vial Mapfre), da Espanha, e de 
Fabián Pons, do CESVI Argentina (Centro 
de Experimentacion e Seguridad Vial).
Ignacio Juárez Pérez explicou todo o 
processo, na Espanha, das instalações 

autorizadas para realizar operações de 
tratamento dos veículos no final de sua 
vida útil, que envolve a descontaminação, 
reutilização, reciclagem e valorização do 
veículo. Ele defendeu o modelo espanhol 
de reciclagem de veículos como uma re-
ferência para o Brasil, acreditando que o 
País se beneficiaria, sobretudo, do ponto 
de vista ambiental. “A legislação que 
existe na Europa pode ser considerada 
restritiva, se comparada com as de ou-
tros países, ou com aqueles onde ainda 
não existe regulamentação. Entretanto, 
o trabalho desenvolvido na Espanha 
vem descobrindo novos campos para o 

José Aurelio Ramalho (à direita), ao lado do deputado Hugo Leal (centro) e do delegado Itagiba FrancoFábian Pons, presidente do CESVI Argentina

Ignacio Juárez Pérez, diretor do Cesvimap

Benefícios sociais, econômicos e amBientais da reciclagem 
tratamento integrado de veículos nos 
aspectos ambiental, social e econômico”, 
afirmou Pérez.
Já Fabián Pons contou sobre a experiên-
cia da Argentina que, por meio de uma 
operação do governo federal, fechou a 
maior parte dos desmanches ilegais para 
combater o roubo e furto de veículos. 
Também discorreu sobre a legislação que 
determinou o destino de veículos fora de 
uso para centros especializados de trata-
mento. Pons recomendou que o Brasil 
utilizasse o experimento da legislação 
argentina como uma referência, e bus-
casse melhorá-lo para adaptar o modelo 
de reciclagem de veículos mais próximo 
da realidade do País. “Muitas entidades 
que no princípio eram contra a lei, hoje 
são a favor. A indústria automotiva vem 
solicitando nossos serviços para conseguir 
peças que são difíceis de encontrar no 
mercado”, constatou Pons.
Em Buenos Aires, onde o centro de trata-
mento de veículos fora de uso foi implan-
tado, o índice de furto e roubo de veículos 
teve a impressionante queda de 70%.

No Brasil
José Aurelio Ramalho, diretor de ope-
rações do CESVI, apontou as perspec-
tivas do Brasil para iniciar a atividade de 
reciclagem de veículos, destacando a 

necessidade de desenvolvimento de uma 
legislação específica; criação de postos de 
recolhimento e tratamento de veículos; 
incentivo fiscal; certificado de destruição 
do veículo; e projetos paralelos. “Desde 
2001, o CESVI vem discutindo o assunto, 
desenvolvendo trabalhos e estudando 
os projetos em andamento pelo mundo. 
Também vem oferecendo apoio técnico 
ao governo, à Fenseg e às empresas pri-
vadas, com a realização de pesquisas”, 
expôs Ramalho.
A plateia também teve a oportunidade de 
participar de um debate que envolveu a 
cadeia produtiva do setor automotivo e 
o poder público. Participaram do debate: 
Marco Saltini, diretor de relações gover-
namentais da Volkswagen Caminhões 
e Ônibus; Itagiba Franco, delegado do 
DEIC (Departamento Estadual de Investi-
gações Criminais); Sérgio Duque Estrada, 
diretor de Proteção ao Seguro da CNSeg 
(Confederação Nacional das Empresas 
de Seguros Gerais, Previdência Privada e 
Seguros de Vida, Saúde Suplementar e 
Capitalização); Alexandre Xavier, gerente 
de negócios e marketing do IQA (Instituto 
da Qualidade Automotiva); Luiz Sérgio 
Alvarenga, coordenador de mercado 
de reposição do Sindipeças (Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores).
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melhora previsão da anfavea 
para 2009
A indústria automobilística pode comemorar 
uma pequena alta no licenciamento de veículos 
novos (nacionais e importados) identificada no 
primeiro semestre de 2009 em comparação com 
o primeiro semestre de 2008: 1.449.787 carros 
licenciados contra 1.407.211 do ano passado, 
uma alta de 3%.
Mas, mais do que o desempenho do semestre, a 
indústria deve comemorar as boas perspectivas 
para os próximos meses. O dia 30 de junho foi 
considerado como o melhor dia de vendas de 
toda a história do mercado brasileiro, com mais 
de 24 mil veículos licenciados. Além disso, com 
base na prorrogação da isenção do IPI, a Anfavea 
(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores) corrigiu para cima sua previsão de 
vendas no ano: de 2.710.000 veículos licenciados, 
a previsão passou para 3 milhões.
As exportações, no entanto, estão em baixa signi-
ficativa. Em comparação com o primeiro semestre 
de 2008, os primeiros seis meses de 2009 tiveram 
queda nas exportações de 51,1%. A produção 
também caiu de 2008 para a primeira metade 
deste ano: - 13,6%. 

Auditório do CESVI no evento

de veículos
Repercussão

Hugo Leal, deputado federal (PSC-RJ): “O Brasil está atrasado em rela-•	
ção à legislação e à implementação de sistemas. Hoje, vejo disposição 
tanto da Comissão de Viação e Transporte, na Câmara de Deputados, 
quanto da Comissão de Infraestrutura, no Senado, para aprofundar 

Divulgação:

Patrocínio:

e aprovar leis. Saí deste evento inspirado 
para a defesa de um projeto dessa natureza, 
desde que a legislação não prejudique os que 
querem trabalhar na legalidade”. 
Itagiba Franco, delegado da Divecar, do DEIC: •	
“O nosso objetivo ao participar deste evento é: 
achar um caminho para que se elimine a ação 
dos desmanches ilegais em São Paulo. É um 
trabalho complexo e hercúleo. A reciclagem de 
veículos é, absolutamente, viável, gratificante 
para o mercado de autopeças, e necessária para 
a sociedade. Por meio de nossa iniciativa, houve 
uma reaproximação do DEIC e as seguradoras 
para que todo tipo de fraude seja encaminhado 
para a averiguação da polícia”.
Wiliam Monteiro, coordenador de operações •	
de serviços da GM do Brasil: “Acredito que 
a reciclagem de veículos, que tem cunho 
social e ambiental, é muito importante para 
a sociedade. Mas também é preciso analisar 
o lado econômico. A montadora teria a 
vantagem da diminuição do índice de furto 
e roubo, e não teria problema com as peças 
de reposição. Haveria redução nos arma-
zéns das montadoras, que não teriam que 
colocar peças, praticamente obsoletas, para 
atender a uma eventual demanda de quem 
tem veículos com mais de dez anos. Para o 
mercado de seguros, seria interessante que 
as seguradoras assegurassem veículos com 
mais de dez anos de uso. Para as montado-
ras, não é viável, economicamente, atender 
veículos com mais de dez anos. A sociedade 
teria controle de tudo que seria feito, sem 
desmanches e peças ilegais, alimentados 
pela indústria do crime”. 
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EntidadE rEtoma cErtificação 
dE profissionais

Em novo momento de sua certificação de profissionais 
de oficinas, o Instituto ASEBRASIL anunciou seu 22º 
teste. “Obrigamo-nos a inovar para atender às necessi-
dades dos profissionais envolvidos no setor automotivo, 
alterando significativamente todo o conceito que existia 
anteriormente à nossa gestão”, afirma Vornes Simões, 
presidente do Instituto Nacional para Excelência de 
Serviço Automotivo – ASEBRASIL.
Os testes serão feitos no dia 16 de agosto em todas as 
capitais, e em diversas outras cidades selecionadas, que 
atingirem mais de cem inscritos para a avaliação. 

Policiais do futuro treinados 
no cesVi
No dia 18 de junho, cerca de 70 formandos da 
academia de polícia (Acadepol), que integrarão os 
quadros de peritos da polícia científica receberam 
treinamento no CESVI BRASIL. O tema: classificação 
de danos de veículos envolvidos em acidentes de 
trânsito. Entre os novos policiais, havia engenheiros, 
médicos, químicos e outros profissionais provenientes 
de áreas diversas.
“Eram alunos jovens, muito detalhistas sobre os con-
ceitos de análise veicular que estavam recebendo, 
e muito atentos aos conceitos que passarão a colocar 
na prática”, aponta o instrutor do curso, Gerson Burin, 
analista técnico do CESVI. 

Montadoras com vencedores 
do CAR Group
Dando continuidade à entrega de troféus para os modelos 
de veículos com melhores resultados no CAR Group, o CESVI 
realizou a entrega para a Fiat, a General Motors do Brasil, 
a Peugeot do Brasil e a Nissan do Brasil.
A Fiat recebeu o troféu pelo melhor CAR Group do Doblò, 
na categoria multivan. A GM foi premiada pelos ótimos resultados 
de CAR Group de seus modelos Montana e S10, nas categorias 
picape compacta e picape média, respectivamente. A Peugeot 
recebeu o troféu pelo desempenho do Novo 307 Sedan, na ca-
tegoria sedan médio. Enquanto a Nissan ficou com as melhores 
classificações nas categorias minivan compacta e minivan média, 
com o desempenho de sua Livina e da Grand Livina.
Todos esses veículos foram classificados como primeiros colo-
cados nas categorias às quais pertencem. 
Para fazer comparativos de CAR Group entre diversos modelos 
de uma mesma categoria, acesse a seção de índices no site do 
CESVI: www.cesvibrasil.com.br 

General Motors recebe troféus pelos 
desempenhos das picapes Montana e S10

Fiat é premiada pela liderança 
do Doblò na categoria multivan

Nissan conquista melhores colocações nas 
categorias minivan compacta e média, pela 
Livina e pela Grand Livina

Peugeot é uma das líderes da categoria 
sedan médio com o Novo 307 Sedan

Futuros peritos da polícia em curso no 
centro de pesquisa
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Conteúdo e serviços para o mercado de seguros
Entre os meses de maio e junho, o CESVI 
realizou apresentações para executivos e 
corretores de seguros nas sedes de diversos 
sindicatos de seguradoras: Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Pernambuco. A abordagem 
principal se referia às ferramentas de gestão 
para melhoria dos processos de seguros.
As apresentações incluíram os seguintes 
assuntos: CAR Group, cesta básica de 
peças, sistemas de segurança, avaliação 
das empresas de vistoria prévia, guia de 
motores, decodificador de chassi, solução 
Órion, oficinas certificadas e treinamento 
de peritos e analistas.
Além das apresentações realizadas, 
a equipe do CESVI ofereceu um vasto 
material para a documentação das entida-
des, que passam a receber as publicações 
do centro de pesquisa com regularidade, 
e também palestras, conforme a neces-
sidade de cada sindicato.

Trata-se de mais um passo do CESVI na 
direção de oferecer serviços e conteúdo 
técnico de qualidade, visando a contribuir 
com o aprimoramento dos trabalhos dos 
profissionais do mercado de seguros.
No Rio de Janeiro, em apresentação ao sin-
dicato local, o diretor de operações do CESVI 
BRASIL, José Aurelio Ramalho, ainda teve a 
oportunidade de contribuir com troca de in-
formações para a capacitação da Secretaria 
de Segurança Pública do Rio. 

(da esquerda para a direita) Luiz Tavares, presidente 
do Sindiseg-RJ, José Aurelio Ramalho, José Mariano 
Beltrame, secretário de segurança pública, e Wilson 
Toneto, diretor do sindicato
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A OMS (Organização Mundial de Saúde) divulgou, no dia 15 de 
junho, um relatório global sobre segurança viária que aponta 
como está cada país no que diz respeito a acidentes de trânsito 
e a medidas efetivas relacionadas a controle de velocidade, re-
dução da direção sob efeito de bebidas alcoólicas, aumento do 
uso de cinto de segurança, capacetes e dispositivos de transporte 
de crianças.
“Concluímos que já temos o conhecimento, a experiência e 
muitas das ferramentas necessárias para tornar nossos sistemas 
viários mais seguros”, aponta Margaret Chan, diretora geral da 
OMS. “Mas descobrimos que, em muitos países, as leis neces-
sárias para proteger as pessoas não estão estabelecidas ou não 
são compreendidas. E, mesmo quando há legislação, em muitos 
países a fiscalização não funciona”.
Confira as principais conclusões do relatório da OMS:

Mais de 60% das fatalidades no trânsito se concentram em •	
apenas dez países: Índia, China, Estados Unidos, Rússia, Brasil, 
Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito.
A maior parte das mortes do trânsito (91%) ocorre em países •	
de renda entre baixa e média.
Metade dos mortos são pedestres, ciclistas e motociclistas.•	
Muitos países ainda não contam com leis adequadas para •	
os principais fatores que contribuem para a ocorrência ou a 
severidade dos acidentes.
Apenas um terço dos países tem planos nacionais de segu-•	
rança viária, endossados pelos respectivos governos e com 
orçamento para sua execução.
Somente 22 dos países analisados têm estatísticas adequadas •	
para a dimensão do problema que enfrentam.

“O fato de o Brasil estar dentro desse ranking, entre os dez países 
que concentram grande percentual de fatalidade, deve ser ana-
lisado a partir de aspectos socioeconômicos e políticos”, afirma 
Marta Maria Alves da Silva, coordenadora da pesquisa no Brasil 
pelo Ministério da Saúde. “Traduz, até certa forma, o patamar 
de desenvolvimento econômico e social em que vivemos”.

Recomendações da organização
Em vista do quadro apresentado pelos países, a OMS fez as 
seguintes recomendações:

Os usuários mais frágeis das vias (pedestres, ciclistas e motoci-•	
clistas) precisam ser mais protegidos pelos países, pois têm sido 
negligenciados. É preciso dar ênfase às decisões relacionadas 
com infraestrutura viária, 
regras de uso do solo e 
serviços de transportes.
Os países devem estabe-•	
lecer e aplicar leis eficien-
tes sobre o controle de 
velocidade (com limites 
máximos adequados ao 
tipo e função de via, li-
mites de concentração 
de álcool admissível para 
dirigir e regras adequadas 
de proteção dos ocupan-
tes dos veículos.

A fiscalização e a aplicação de penalidades das regras deve ser •	
um esforço contínuo dos governos, pois, em conjunto com o 
devido esclarecimento da população, são fatores críticos para 
a redução das fatalidades nas vias.
Os governos devem garantir que os órgãos designados para •	
agir sobre a segurança viária sejam multissetoriais, com 
um conjunto adequado de recursos humanos e financeiros 
para as ações.
Além disso, os governos devem encorajar a coleta de dados •	
envolvendo múltiplos setores (saúde, transporte e fiscaliza-
ção), para que os dados necessários sejam coletados, analisa-
dos e sirvam de embasamento para ações efetivas. 

sintonia ConCeitual
Diversas ações defendidas pelo CESVI BRASIL estão em 
completa sintonia com as principais recomendações da 
OMS. Entre elas, destacam-se: 

A necessidade da elaboração de um •	
programa nacional de segurança vi-
ária, com metas e prazos, conforme 
proposto pelo CESVI em sua Agenda 
Positiva para o Trânsito, em par-
ceria com a Abramet (Associação 
Brasileira de Medicina de Tráfego) 
e a ANTP (Associação Nacional de 
Transportes Públicos).
A necessidade da coleta e tratamento •	
de dados sobre acidentes, oferecida 
pelo CESVI por meio do SIGA (Sistema 
de Gerenciamento de Acidentes).
Aperfeiçoamento da legislação e da fiscalização •	
– proposto pelo CESVI em relação ao Código de 
Trânsito Brasileiro e pela ação, no âmbito do Ce-
datt, sobre o aperfeiçoamento da fiscalização de 
motoristas alcoolizados, que o CESVI iniciou com 
seu movimento Um Sopro pela Vida, apoiando a 
Lei 11.705/08, que estabelece alcoolemia zero para 
motoristas e impõe penalidades mais severas para o 
condutor que dirigir sob a influência do álcool.

em linha Com as reComendações da oms

Motociclistas estão entre as principais vítimas do trânsito, segundo relatório da OMS

Fiscalização e aplicação de penalidades 
devem ser esforços contínuos dos governos
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pela harmonia entre 
as leis do mercosul

O CESVI BRASIL prestou apoio técnico 
ao II Encontro de Segurança no Trânsito 
do Parlamento do Mercosul, realizado 
no auditório do Setcergs, em Porto Ale-
gre (RS), entre os dias 10 e 11 de julho. 
O evento contou com patrocínio da Seguradora Líder DPVAT.
O objetivo do encontro foi discutir a harmonização entre as legislações 
de trânsito dos países participantes, visando a regulamentar e unificar 
itens básicos na legislação. Com isso, espera-se chegar a uma desburo-
cratização da livre circulação de cargas e passageiros no Mercosul.
O evento ainda abrangeu uma audiência pública da Comissão de In-
fraestrutura, Transporte, Recursos Energéticos, Agricultura, Pecuária 
e Pesca do Parlamento do Mercosul, presidida pelo deputado Beto 
Albuquerque. A comissão discutiu o tema “Problemas e conflitos 
no transporte de carga no Mercosul”. 

obra faz radiografia 
do trânsito brasileiro
Idealizador do Programa Volvo de Segurança, o 
jornalista J. Pedro Corrêa lançou, no dia 7 de julho, 
o livro 20 Anos de Lições de Trânsito – Desafios e 
Conquistas do Trânsito Brasileiro de 1987 a 2007.
Um registro de 20 temas relacionados ao trânsito, a 
obra examina desde a educação de trânsito e a inspeção 
veicular, passando pela participação do setor privado 
na fiscalização eletrônica e a engenharia de tráfego, 
até a responsabilidade nas propagandas de bebidas 
alcoólicas. As dificuldades que municípios pequenos 
enfrentam para aderir ao Sistema Nacional de Trânsito 
não ficaram de fora. “O Brasil precisa de uma cultura 
de segurança no trânsito”, afirma o autor. “Cumprir 
normas pode ser considerado o bastante, mas não é 
o suficiente”.
Além dos problemas, J. Pedro também aponta avanços, 

como a chegada do 
Código de Trânsito 
Brasileiro em 1998,  
a disseminação do 
uso do cinto de se-
gurança e a implan-
tação da sinalização 
eletrônica para o 
controle do excesso 
de velocidade. 

oficinas certificadas 
no site da auto show

O  s i t e  A u t o  S h o w  é  m a i s  u m  e s p a -
ço na Internet em que o cidadão pode confe-
rir as oficinas certificadas pelo CESVI BRASIL. 
O link fica na área de serviços do site, cujo endereço 
eletrônico é www.autoshow.com.br 
Este website é uma iniciativa da empresa Matel para 
facilitar a compra e venda de veículos. Esta ação dá 
continuidade a um trabalho de quase quatro décadas 
da empresa, que inclui a criação de feiras de auto-
móveis, classificados na TV e a realização de eventos 
diferenciados. Com o lançamento de seu portal, sob 
a marca Auto Show, a Matel pretende atrair novos 
consumidores, como jovens e mulheres, que não têm o 
hábito de frequentar feiras de carros usados, mas têm 
necessidade de vender e comprar automóveis. 
Agora, com a relação das oficinas certificadas, esse 
público tam-
bém poderá 
e n c o n t r a r 
os melhores 
prestadores 
de serviços 
em funilaria 
e pintura no 
site da Auto 
Show. 

Bafômetro nos carros europeus
Diferentemente da liberalidade com que trata assuntos comporta-
mentais, a Holanda tem se mostrado cada vez mais rígida quando o 
assunto é segurança no trânsito. 
A partir de 2010, todos os motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de 
bebidas alcoólicas serão obrigados a instalar bafômetros em seus veícu-
los. O equipamento impedirá que o carro seja ligado caso o motorista 
não faça o teste toda vez que for dirigir, ou se, obviamente, ele apresentar 
um nível de alcoolemia superior ao limite estabelecido por lei. 
Na Finlândia, esta obrigatoriedade já está em vigência. O custo 
mensal do aluguel do bafômetro é o equivalente a cerca de R$ 350, 
e o valor deve ser pago pelo motorista infrator. Agora, Reino Unido 
e Bélgica estudam a adoção do mesmo sistema.
Segundo o Conselho Europeu de Transporte Seguro (ETSC), 34% 
dos cidadãos europeus são favoráveis à instalação do equipamento 
em carros de infratores. 

www.autoshow.com.br
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Duas •	 novas resoluções do Contran colocam na 
prática algumas iniciativas abordadas em trabalhos do 
CESVI: o estudo “Ver e Ser Visto no Trânsito à Noite” 
(Resolução 317) e a Agenda Positiva para o Trânsito (Re-
solução 314). Confira:

Resolução 317, de 5 de junho de 2009:•	  Estabelece o uso 
de dispositivos retrorrefletivos de segurança nos veí-
culos de transporte de cargas e de transporte coletivo 
de passageiros em trânsito internacional no território 
nacional. Foi estabelecida porque, em função de acor-
dos no âmbito do Mercosul, as regulamentações dos 
países membros estão sendo uniformizadas.

Resolução 314, de 8 de maio de 2009:•	  Estabelece 
procedimentos para a execução das campanhas edu-
cativas de trânsito a serem promovidas pelos órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito, incluindo 
a necessidade de pesquisa de opinião prévia, para 
fundamentar a elaboração e testes para avaliação 
posterior das campanhas.

Neste ano, o tema da •	 Semana Nacional de Trânsito 
(18 a 25 de setembro) será “Educação no Trânsito”. 
Segundo o Denatran, o tema possibilitará que os órgãos 
e entidades do Sistema Nacional de Trânsito promovam 
iniciativas focadas em valores como respeito, gentileza, 
cooperação, colaboração, tolerância, solidariedade e ami-
zade, entre outros. O CESVI está desenvolvendo projetos 
de informação que serão lançados durante a semana.

No dia 26 de maio, o Cedatt promoveu em São Paulo um •	
seminário sobre o Programa Francês de Segurança 
e Proteção, que teve como destaque a apresentação 
de Pierre Gustin, presidente da Prévention Routière. A en-
tidade tem como missão 
estudar e implementar 
iniciativas para a redução 
de acidentes de trânsito. 
Gustin destacou os re-
sultados das ações feitas 
na França, sob a lideran-
ça do governo federal, 
que conseguiu reduzir 
as fatalidades no trânsito 
do país pela metade. 
O CESVI BRASIL é membro atuante do Cedatt (Conselho 
Estadual para Diminuição de Acidentes de Trânsito e 
Transporte de São Paulo).

“Direção e bebida: troque o risco pela vida” foi o tema •	
escolhido para a realização do Fórum Nacional de 
Trânsito, realizado no dia 9 de julho no Rio de Janeiro. 
Uma iniciativa da Associação de Parentes, Amigos e Víti-
mas de Trânsito em parceria com a Sociedade Brasileira de 
Ortopedia e Traumatologia, o fórum incluiu os seguintes 
temas para discussão: percepção dos jovens sobre a Lei 
Seca, relatórios da Organização Mundial de Saúde sobre 

segurança no trânsito, depoimentos de autoridades, 
vítimas e familiares de vítimas de trânsito, além de uma 
contagem regressiva para a “Década do Trânsito Seguro” 
da ONU.

No dia 16 de junho, Paulo Bu-•	
tori, presidente do Sindipeças 
(Sindicato Nacional da Indústria 
de Componentes para Veículos 
Automotores), e Antônio Carlos 
Bento, conselheiro da entidade, 
visitaram a sede do CESVI BRASIL.  
A reunião com a diretoria do centro de pesquisa serviu 
para a discussão das oportunidades de sinergia entre as 
duas entidades, visando a proporcionar benefícios para 
todo o mercado automotivo.

A diretoria do CESVI compa-•	
receu, no dia 2 de julho, à ha-
ppy-hour promovida na sede da 
Anfavea (Associação Nacio-
nal dos Fabricantes de Veículos 
Automotores), em São Paulo.  
O evento foi realizado com o 
propósito de estimular a interação entre os profissionais 
da cadeia automotiva e a entidade, que representa as 
montadoras.

CESVI foi destaque nas principais revis-•	
tas semanais do País. Na Veja, um anúncio 
da Nissan chamava a atenção para o desempe-
nho de seus veículos no CAR Group, enquanto,  
na IstoÉ, a matéria “Carros à prova de acidentes”, o 
diretor do CESVI, José Aurelio Ramalho, fala sobre tec-
nologias que cont r ibuem 
para a redução 
dos custos de 
reparo. Além 
disso, o levan-
tamento so-
bre peças do 
ABS no mer-
cado brasilei-
ro, feito pelo 
CESV I ,  fo i 
pub l i c ado 
na íntegra 
na revista 
Carro. 

Notas

Pierre Gustin, presidente 
da Prévention Routière






