3

Editorial

3

Editorial

Carga pesada
U

m País que fez a opção
pelo transporte rodoviário
de cargas – em detrimento
de um uso mais disseminado das
ferrovias – precisa aprofundar
suas reflexões quanto aos veículos
que realizam esse trabalho e
às condições em que estão
inseridos. É esta discussão – e este
conhecimento – que pretendemos
estimular nesta edição da Revista
CESVI, cuja matéria de capa
aborda as consequências, os riscos
e as necessidades associadas à
expansão da frota de caminhões
no Brasil.
De nossa parte, o centro
de pesquisa tem realizado
diversas parcerias que agregam
treinamento de pessoal,
diagnóstico e consultoria para
redes de concessionárias das mais
importantes marcas de caminhões.
É a nossa colaboração, que ainda
há de se intensificar, para que haja
menos riscos de acidentes, e mais

segurança diante das ameaças de
roubo e furto de cargas. Mas o
Brasil pode fazer muito mais nesse
sentido. E o CESVI está apto e à
disposição para colaborar nesta
evolução.
Leia também nossa entrevista
desta edição, em que conversamos
com o novo superintendente da
Susep, Paulo dos Santos. Além
de apontar os desafios que prevê
para a sua gestão, o executivo
declara aqui a grande admiração
que tem pelo trabalho que o
CESVI tem feito ao longo dos
anos, e também sua vontade de
ver o centro crescer – com todo
o apoio da Superintendência de
Seguros Privados.
Outra matéria de destaque
é aquela em que o CESVI
se posiciona contra o veto
presidencial à lei que regulamenta
o funcionamento dos desmanches.
Queremos, demonstrando a
necessidade da lei, tornar mais

evidente aos olhos do governo –
e da sociedade, de forma geral
– os benefícios econômicos,
sociais, ambientais, para a saúde
e para o trânsito brasileiros.
Temos certeza de que faltaram
informações mais precisas para
uma decisão embasada do
governo quanto a esta questão.
O tipo de informação que sempre
divulgamos nas páginas da nossa
revista.
Boa leitura!

Almir Fernandes da Costa
Diretor de operações

Siga

o

CESVI

no

Twitter
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Por

José Antonio Oka e Patricia Martins Gejer Segurança viária

De costas para
a segurança
O impacto do orçamento do Denatran e dos órgãos do Sistema
Nacional de Trânsito

E

m março do ano passado, a ONU decidiu que o período
de 2011 a 2020 será considerado pelos países como a
Década de Ações para Segurança Viária, promovendo
uma forte redução de acidentes de trânsito, problema que
tem se tornado uma verdadeira pandemia mundial.
Apesar de iniciativas isoladas de sucesso, o Brasil continua
com sua crescente mortandade no trânsito que, segundo
dados do Ministério da Saúde de 2008 (a informação mais
recente divulgada), passa de 38 mil por ano, um aumento de
32% desde o ano 2000; ou seja, matam-se hoje no trânsito
10 mil pessoas a mais do que no início da década.
Diante desse trágico cenário e da recomendação das Nações
Unidas, esperava-se uma firme decisão por parte do poder
público, dedicando recursos, promovendo ações e envolvendo
toda a sociedade nessa iniciativa. Mas, infelizmente, os sinais
indicam uma realidade oposta.

Como funciona

Para entender isso, é preciso lembrar que o trânsito no Brasil
é regido por legislação federal, a começar pelo CTB - Código
de Trânsito Brasileiro, lei no. 9503/1997. Segundo essa
legislação, transitar com segurança pelas vias é direito de
todos nós e um dever a ser assegurado por entidades dos três
níveis federativos (cidades, estados e no nível federal), cada
uma com competências próprias, formando o SNT - Sistema
Nacional de Trânsito. Importante destacar que, de acordo com
o CTB, essas entidades respondem objetivamente por danos
causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro
na execução e manutenção de programas, projetos e serviços
que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. A
execução das ações necessárias para garantir essa segurança
deve ser assegurada pela adequada dotação e aplicação de
recursos que garantam a existência e a manutenção dessas
entidades e as ações e programas que devem executar.

Traduzindo, se tomarmos uma cidade como exemplo, a
existência, conservação e adequação de toda sinalização são
de responsabilidade e dever de um órgão municipal. Nas
estradas, essa responsabilidade será de um órgão estadual se
a estrada for estadual, ou de um órgão federal se a estrada
for federal.
A legislação define duas principais fontes de recursos para
essas entidades: os valores arrecadados com as multas
emitidas pelas entidades do SNT e 5% do total arrecadado
com o pagamento do seguro obrigatório, o DPVAT – Seguro
de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via
Terrestre.
Tomando-se por base os orçamentos dos últimos anos do
Denatran, observa-se que são arrecadados anualmente entre
5 e 6 bilhões de reais em decorrência das multas, fora os
outros bilhões arrecadados com os registros dos veículos e
a habilitação de condutores. Do valor das multas, 5% (250
a 300 milhões de reais por ano) devem ser depositados
no Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito,
cujos recursos são administrados pelo Denatran e devem
ser aplicados exclusivamente em programas destinados à
prevenção de acidentes e em outras atribuições legais do
órgão (articular os órgãos do SNT, visando à redução de
acidentes; informatizar e manter fluxo de informação entre
os órgãos; promover a capacitação dos profissionais do SNT
etc.). Os 95% restantes, 4,75 a 5,70 bilhões reais por ano, de
responsabilidade dos órgãos federais, estaduais ou municipais
que emitiram a multa, devem ser aplicados exclusivamente em
sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento,
fiscalização e educação de trânsito. Já a receita com o DPVAT,
cuja arrecadação anual também é de cerca de 6 bilhões de
reais, proporciona outros 300 milhões de reais (5% do total)
para que o Denatran cumpra suas atribuições legais.
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Segurança não é prioridade

Ou seja, recursos para ações efetivas existem, mas, começando
pelo Denatran, o que se tem observado? Que, neste ano
de 2011, primeiro ano da Década de Ações recomendada
pela ONU, o governo federal propôs uma redução de 60%
no orçamento do órgão, reduzindo a menos da metade um
orçamento que, nos anos anteriores, já não era cumprido,
pois os valores empenhados (efetivamente reservados para
pagamentos devidos) têm ficado longe do valor orçado (em
2008, foram 40% do valor orçado, e em 2009, 78%), conforme
pode ser visto na tabela que você encontra nesta matéria.
E nos estados e municípios? Com louváveis exceções, o cenário
não é diferente, com uma grande parte não aplicando os valores
arrecadados com multas, conforme define a lei, e, muitas vezes,
sequer criando um órgão responsável.
Diz-se que um país tem a quantidade de vítimas de trânsito que
quiser aceitar. Nós, só na última década, “aceitamos” que
milhões de famílias fossem atingidas por essas
tragédias, um número que pode variar de 2 a
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6 milhões de vítimas conforme a fonte.
A partir das decisões do poder público, responsáveis objetivos
pela segurança em nossas vias, podemos concluir que nossa
sociedade terá de tolerar ainda mais, pois uma grande parte não
tem dedicado os recursos já disponíveis para ações efetivas. Se
isso não mudar, esta será mais uma década sangrenta de vítimas
de trânsito no Brasil.
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ORÇAMENTOS DO DENATRAN
AÇÃO

LOA

PLOA

2008

2009

2010

2011

Educação para cidadania
no trânsito

3.000.000,00

14.800.000,00

16.450.000,00

6.800.000,00

3.0

Capacitação de
profissionais do SNT

2.350.000,00

7.750.000,00

7.750.000,00

6.500.000,00

2.

Gestão e administração do
programa (Investimento +
Custeio)
Publicidade de utilidade
pública

6.624.001,00

12.900.000,00

21.297.000,00

23.000.000,00

3.7

58.000.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

42.800.000,00

48

5.100.000,00

11.220.000,00

19.620.000,00

6.700.000,00

72.936.001,00

111.580.000,00

113.555.000,00

120.000.000,00

58

2.100.000,00

4.250.000,00

4.500.000,00

3.200.000,00

1.

160.000.000,00

251.500.000,00

196.471.127,00

5.000.000,00

3.

0

100.000,00

0

0

0

15.649.469,00

0

0

310.110.002,00

549.749.469,00

499.643.127,00

214.000.000,00

Fomento à pesquisa e
desenvolvimento na área
de trânsito
Sistemas de Informação
do SNT (Custeio
+Investimento)
Fortalecimento
institucional dos órgãos e
entidades do SNT
Fomento a projetos
destinados à redução de
acidentes de trânsito
Emenda parlamentar
Reserva de contingência
Total

2

9

122

LOA: Lei Orçamentária Anual / PLOA: Projeto de Lei Orçamentária Anual / * Dados não divulgados /
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- DEMONSTRATIVO POR AÇÃO
EMPENHADO

2008

PAGO

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

000.000,00

7.511.704,20

*

-

1.922.282,00

7.511.704,20

*

-

.252.549,77

5.427.719,80

*

-

2.197.900,55

5.427.719,80

*

-

.794.487,48

10.565.911,62

*

-

2.618.682,39

8.753.601,11

*

-

8.493.547,44

120.000.000,00

*

-

27.493.547,44

47.499.539,65

*

-

943.987,79

1.401.490,00

*

-

1.125.878,74

560.600,00

*

-

8.926.125,13

93.509.888,39

*

-

55.722.039,18

90.617.297,76

*

-

.636.032,72

828.006,00

*

-

236.004,72

0

*

-

.928.029,00

189.173.086,64

*

-

3.928.029,00

0

*

-

0

0

*

-

0

0

*

-

0

0

*

-

0

0

*

-

428.417.806,65

*

-

95.244.364,02

160.370.462,52

*

-

2.974.759,33

/ Fonte : Denatran e Ministério do Planejamento
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Por

Eduardo Augusto dos Santos Gerente institucional

Marco
Mais caminhões,

Zero

novos desafios

A expansão da frota tem consequências
relacionadas à reparação e ao seguro dos
veículos pesados

José Ramalho, do CESVI, e Maria Tereza Fleury, da FGV, na abertura do seminário

O

s caminhos do Brasil passam pelas
rodovias. É nelas que acontecem 65%
das operações de transporte de cargas
no País, uma consequência da opção brasileira
pelas estradas, deixando as ferrovias em
segundo plano. Com a economia aquecida, o
transporte de cargas também entra em alta,

o que tem tido reflexos diretos na produção
e comercialização de caminhões. Segundo a
Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores), 2010 bateu todos
os recordes de vendas de caminhões, com
um número impressionante de mais de 157
mil unidades comercializadas. Para se ter uma
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ideia da dimensão dessa alta nas vendas, o volume
vendido em 2010 foi 43,5% superior ao de 2009.
Nos últimos três anos, o mercado vendeu quase
400 mil caminhões.
São centenas de milhares de caminhões novos
que estão chegando às rodovias brasileiras. Uma
demanda de serviços e estrutura que o Brasil
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precisa estar preparado para atender.
Mais ainda que se preocupar com o tamanho
da frota, é preciso ficar de olho na idade desses
veículos. Segundo a ANTT (Agência Nacional de
Transportes Terrestres), a idade média da frota
nacional de caminhões é de 18,8 anos. Entre os
caminhoneiros independentes, que não trabalham
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para uma empresa, essa idade dos veículos sobe para 23,5 anos.
Fica até evidente que, com uma frota tão envelhecida, os desafios
relacionados à expansão da frota se mostram ainda maiores.
Nossas estradas ficam repletas de veículos pesados em más
condições de funcionamento, sem a manutenção adequada
e emitindo poluentes em níveis que não condizem com a
regulamentação vigente. O resultado dessa circulação costuma ser
congestionamentos provocados por carros enguiçados e acidentes
de trânsito, causados por veículos sem as condições mínimas de
segurança. Como é feito hoje o reparo e a manutenção desses
veículos pesados? O mercado reparador está pronto para atender
a esta demanda crescente?
Outra preocupação que aumenta paralelamente à expansão
da frota é o roubo e furto de cargas. Segundo a Federação de
Transporte de Cargas do Estado de São Paulo, houve mais de
5 mil ocorrências de roubo e furto de cargas no Estado, sendo
que 80% dos casos ocorreram na capital, visando geralmente
a produtos eletroeletrônicos e alimentos. São números e outros
dados aos quais o mercado segurador está cada vez mais atento,
pois precisa estar preparado a tudo o que vem na esteira do
crescimento da frota de caminhões no Brasil.

Apesar das concessionárias terem maior domínio da tecnologia, grande parte da frota é reparada pelas oficinas independentes
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Circulação por todo o território nacional aumenta o risco dos caminhões.

A boa notícia é que a tecnologia, aos poucos, vai
chegando ao reparo que é feito nos caminhões
brasileiros. Pelo menos para as concessionárias,
que saem na frente quando se trata do reparo
de veículos novos – que contam com recursos de
tecnologias que as oficinas independentes ainda
não dominam. Mesmo assim, grande parte dos
reparos ainda é feita em oficinas terceirizadas.
“O que tem trazido, cada vez mais, os clientes
para as oficinas das concessionárias é o aumento
da eletrônica embarcada dos caminhões”,
aponta Marcelo Cabral Bouhid,

gerente de marketing da Iveco. “Com as novas
tecnologias, os reparadores independentes têm
mais dificuldade para trabalhar nos caminhões, e
as concessionárias acabam levando vantagem por
terem treinamento da montadora.”
Segundo Marcelo, 2011 já começou como o
melhor ano da Iveco no Brasil, sendo que a
expectativa da empresa é vender mais de 20 mil
caminhões este ano e chegar a mais de 11%
de participação no mercado de cargas
acima de
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2,8 toneladas. “Esperamos consolidar a quarta
colocação no mercado brasileiro de caminhões, já
nos aproximando dos líderes”, afirma Bouhid.
A Scania é outra empresa que tem se empenhado
na especialização dos serviços de funilaria e
pintura. “Na reparação pós-acidente, estamos com
um bom nível de serviços em aproximadamente 40
pontos do Brasil”, afirma Luiz Carlos Taoni Neto,
diretor superintendente da Assobrasc (Associação
Brasileira dos Concessionários Scania). “Mas existe
espaço para melhorar, e estamos trabalhando
nisso em diversos projetos. Ocorre, porém,
que neste mercado a concorrência é bastante
predatória e nem sempre atua com o mesmo nível
de legalidade e seriedade.”
Taoni afirma que a Rede Scania espera
comercializar, no mínimo, o mesmo volume de
caminhões do ano passado: algo em torno de 15
mil unidades para o ano.
Seguro

Apesar de ambos serem veículos automotores, há
grandes diferenças quando se pensa no seguro de
automóveis de passeio e no de caminhões. “Os
veículos de carga invariavelmente são utilizados
para a prática comercial, em atividades nas quais o
uso é intenso e, consequentemente, os riscos são
constantes, já que o veículo está sempre exposto”,
esclarece Arthur Fróes, superintendente de sinistro
de automóvel da SulAmérica Seguros.
Já Abelardo de Queiroz Guimarães Filho,
superintendente de sinistro de automóvel da
Bradesco Seguros, lembra que as dificuldades na
reparação também influenciam na diferença desse
tipo de seguro. “As diferenças marcantes entre os
dois segmentos são a alta severidade dos prejuízos
nos veículos de carga e a especificidade da técnica
de reparação necessária à regulação dos sinistros.
Diferentemente do que ocorre com os veículos de
passeio, é necessário ter, além dos conhecimentos

usuais de reparação automotiva, também um
conhecimento sobre reparação de implementos,
câmaras frigoríficas, entre outros equipamentos.”
Outro ponto destacado por Guimarães é a
capilaridade dos pontos de atendimento de
sinistro: “ao contrário dos veículos de passeio, que
se concentram nos grandes centros, os veículos de
carga se deslocam por todo o território nacional”.
Essas complexidades, somadas aos riscos de roubo
e furto das cargas, refletem, é claro, em valores
superiores para o seguro de caminhões. O que
não deixa ninguém feliz. “As negociações para o
seguro são sempre truncadas, e as partes acabam
cedendo em condições e valores acima de suas
capacidades, dificultando o atingimento de um
ponto de equilíbrio econômico e financeiro”,
afirma Taoni, da Assobrasc. “Estamos trabalhando
para, em breve, oferecer produtos ao mercado
que minimizem as insatisfações e maximizem a
segurança dos clientes, que é o nosso objetivo ao
final de qualquer operação ou projeto.”
As dificuldades existem para os dois lados. “Hoje o
mercado vive um momento crítico”, aponta Arthur
Fróes, da SulAmérica. “Apesar do constante
crescimento, tanto os proprietários dos veículos de
carga quanto as seguradoras têm sofrido perdas
irreparáveis por conta da deficiente manutenção
das rodovias e da falta de segurança para o
tráfego. Veículos e cargas transportadas acabam
resultando em prejuízo em função do risco de
acidentes ou pelos roubos e furtos que ocorrem a
todo momento e em diversas regiões do País.”
Mas, ainda que esta expansão da frota acarrete
novos desafios, também traz consigo oportunidades.
“Apesar dos problemas, a renovação de frota significa
novos negócios para o mercado segurador, inclusão
social, menor risco de acidente, perda de carga,
melhores fretes e maior renda para o transportador
(maior poder de compra)”, conclui Guimarães, da
Bradesco Seguros.
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CESVI atua na melhora do reparo
Contribuindo para o aprimoramento dos serviços de reparação das concessionárias de caminhões, o
CESVI tem realizado diversos trabalhos junto a essas empresas, como treinamento de profissionais,
diagnóstico da rede de concessionárias e elaboração de manuais técnicos. Confira a seguir alguns
dos destaques entre esses trabalhos.
Volkswagen

Quando do lançamento do modelo Constellation, o CESVI desenvolveu o manual de reparação do
caminhão. Foi um trabalho longo e complexo de levantamento de dados e especificação técnica. A
Volks cedeu cabines para que fossem estudadas e desmontadas pelo centro de pesquisa, que, com
esse processo, realizou o passo a passo da reparação. Nesse estudo, foram consideradas técnicas,
ferramentas e treinamento profissional para o reparo adequado da cabine.
Projeto Scania

Trabalho que começou por meio da Assobrasc, o projeto teve início com o treinamento em funilaria
e pintura para os profissionais das concessionárias Scania de todo o País. O resultado positivo
estimulou a associação a, juntamente com o CESVI, desenvolver os novos passos desse projeto,
inclusive abrangendo outros setores. Já há demanda para novas turmas, que provavelmente
acontecerão ainda neste semestre.
Diagnóstico da Rede Scania

Após os resultados positivos obtidos e uma série de
estudos realizados entre Scania, Assobrasc e CESVI,
para melhoria contínua da rede e padronização de
processos, iniciou-se a segunda fase dessa parceria,
com a avaliação de toda a rede de concessionárias
da Scania. Este trabalho mapeou procedimentos de
funilaria e pintura, processos ambientais, avaliação de
sinistros e treinamento de profissionais. O diagnóstico
da situação atual de cada concessionária proporcionou
um relatório geral com todas as informações da rede.
Mercedes-Benz

O CESVI realizou uma série de treinamentos para
os profissionais da Mercedes da área de produção,
mais especificamente da parte de cabines. O objetivo
foi o aprimoramento dos processos de reparação,
e o treinamento englobou aspectos técnicos de
colorimetria, repintura, reparação sem pintura e
pequenos retoques das cabines.
Para este mês, está agendado um novo curso de
pequenos retoques de pintura, que será ministrado
pelos técnicos do CESVI para os profissionais de linha
da montadora.
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Por

Fernanda Mendonça Comunicação

Um passo
para trás

A realidade de muitos desmanches brasileiros: sem regulamentação,
porta aberta para o crime

CESVI traçou argumentos contra o veto ao Projeto de Lei
372/2005, que disciplina o funcionamento de desmanches
de veículos

R

ecentemente, a presidente Dilma Rousseff vetou o Projeto de Lei
372/2005, aprovado pelo Senado em dezembro de 2010, que disciplina
o desmanche de veículos automotores terrestres para comercialização de
suas partes como peças de reposição ou sucata. A presidente justificou sua
decisão pelo veto integral por “contrariedade ao interesse público”.
De acordo com o projeto, as sociedades empresárias aptas à atividade deverão
ser autorizadas pelo órgão executivo de trânsito de cada estado e se dedicar
exclusivamente a essa atividade. Entre os requisitos para as operações,
somente poderão ser destinados à desmontagem os veículos
alienados ou leiloados como sucata ou irrecuperáveis, e
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Armazém informatizado de centro de tratamento de veículos na Espanha (à esq.) e organização de centro na
Argentina; exemplos que o Brasil poderia ter

depois de expedida a certidão
da baixa.
Ainda, para o controle dos
desmanches e da revenda,
seria criado o Sistema Nacional
de Controle de Desmanches
e Revenda de Peças Usadas,
que receberia informações
periódicas das empresas
em relação às peças de
reposição que poderão ser
comercializadas e a indicação
do veículo de procedência.
Quanto à comercialização
da sucata, essa atividade
só poderia ser realizada por
empresas especializadas em
reciclagem de matéria-prima
que respeitem a legislação
ambiental em vigor.

Posicionamento

Responsável pela disseminação
do conhecimento de técnicas
sustentáveis de reparação de
veículos, o CESVI manifestouse a favor do Projeto de Lei
372/2005 e expôs argumentos
que asseguram o controle
de qualidade das peças que

podem ser reaproveitadas e os
benefícios à sociedade.
Confira abaixo trecho do
texto do veto da presidente
e, a seguir, as observações do
centro de pesquisa.

O veto

“Não obstante a relevância
da regulamentação do
setor de desmontagem de
automóveis e da destinação
de seus componentes para
comercialização como sucata
e no mercado de reposição,
a proposta não apresenta
parâmetros técnicos mínimos
para definir que tipos de
peças usadas poderão ou
não ser comercializadas no
mercado de reposição, além
de não assegurar o controle
da qualidade e das condições
de comercialização, de modo
a garantir seu desempenho e a
segurança do consumidor.”

Observações do CESVI

1) Quanto à “proposta não
apresentar parâmetros técnicos

mínimos para definir que tipos
de peças usadas poderão ou
não ser comercializadas”:
- O Artigo 2º, em seus
parágrafos 1 e 2, salienta
que não pode ocorrer a
comercialização de peças que
não tenham seus requisitos
técnicos e de segurança
preservados. Componentes
de segurança, tais como
airbags, cinto de segurança,
módulos ABS, elementos do
sistema de freios, componentes
estruturais, entre outros, não
deverão ser comercializados,
haja vista seu grau de
importância dentro dos
sistemas de segurança veicular
ativa e passiva.
A adoção de ferramentas
preventivas, tais como
rastreabilidade da peça vendida
(pela gravação do numero
do chassi, conforme Art. 10,
parágrafo único, e pela criação
de um Sistema Nacional de
Controle de Desmanches e
Revenda de Peças Usadas
– Artigo 16), além das
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penalidades expostas no Artigo 17, são formas
de garantir que as empresas trabalhem dentro do
exposto na redação final do Projeto de Lei - que
é prezar pelo fornecimento de peças usadas sem
colocar em risco a segurança dos ocupantes.
2) Quanto a “não assegurar o controle da
qualidade e das condições de comercialização,
de modo a garantir seu desempenho e a
segurança do consumidor”:
- A utilização das medidas já descritas acima,
somadas ao exposto no Artigo 13, parágrafo
primeiro, minimiza a exposição do consumidor
ao risco de adquirir um componente de “má
qualidade”.
Para maior esclarecimento, segue, abaixo, o
Artigo 13, parágrafo primeiro:
“Somente poderá ser comercializada como
peça de reposição a parte do veículo que
atenda aos critérios previstos no parágrafo
primeiro do Artigo 2º dessa Lei: Para o
atendimento aos critérios técnicos e legais
de segurança, eficiência e funcionalidade,
as peças de reposição serão submetidas à
avaliação funcional e inspeção visual, na forma
do regulamento, e terão garantia mínima de
90 (noventa) dias, sem prejuízo das normas de
defesa do consumidor.
Assim como na legislação em vigor na União
Europeia e Argentina, as empresas que
comercializam peças usadas devem possuir
toda documentação referente à entrada dos
veículos que serão desmontados; a relação
das peças removidas (com fotos) e que serão
comercializadas; elas devem receber um número
de controle e de rastreabilidade, além de serem
fiscalizadas de forma a garantir que cumpram
com esses procedimentos.”
3) Outras considerações:
- O Brasil possui “know-how” desde 2001
pelo relacionamento estabelecido com o RCAR
(Research Council for Automobile Repair) presente em mais de 20 países. O representante
do País neste fórum é o CESVI, fundado em
1994, que acompanha as discussões e estudos
sobre “tratamento de veículos fora de uso” –
em que a reciclagem e a comercialização de
peças usadas são uma realidade.
Como centro de pesquisa que participa
de diversos fóruns de discussão junto ao

governo brasileiro, câmaras temáticas,
reuniões ministeriais e Denatran, o CESVI pode
contribuir de forma decisiva na formatação de
leis e resoluções, entre elas a da Lei Seca, da
obrigatoriedade de airbag e ABS, de avaliação
de danos em veículos, de crash-test de alta
velocidade, do uso de refletivo em capacetes de
motociclistas, entre outros.
Na mesma linha que tem se manifestado nos
últimos oito anos, para o CESVI a aprovação
de uma lei é somente o primeiro passo para
início desta tratativa no País. Por isso, o centro
de pesquisa sugere a criação de uma comissão
mista, formada pelas entidades envolvidas com
o assunto, para a discussão e o aprimoramento
dos acordos dados ao tema. Entende que a
aprovação de uma lei desta magnitude seria
totalmente benéfica para o mercado brasileiro,
no que tange a cinco fatores principais:

Econômico

- Movimentação do mercado de consumo
formal pela venda de peças reutilizáveis;
- Aumento de empregos na cadeia de
reciclagem, já que a tendência é que novas
empresas de reciclagem se estabeleçam para
atender à demanda gerada;
- Aumento na arrecadação de impostos
(trabalhistas/ tributários/ etc.) com a
formalização do setor de desmontagem de
veiculo;
- Possibilidade de criação de novos projetos
sustentáveis atrelados a este novo setor formal.

Trânsito

- Veículos mais seguros, com a melhoria da
qualidade da frota, devido ao acesso a peças
com custos reduzidos, principalmente para
veículos mais antigos;
- Diminuição de congestionamentos nos
grandes centros por conta de veículos parados
nas vias por falta de manutenção;
- Redução do número de acidentes envolvendo
veículos sem manutenção.

Saúde

- Mitigação da dengue e outras doenças em
locais de concentração de veículos em pátios;
- Não contaminação do solo próximo a represas,
mananciais e lençóis freáticos;
- Melhor qualidade do ar nos grandes centros.

Revista CESVI

Ambiental

- Redução da poluição ambiental com a
remoção e destinação dos componentes que
são considerados perigosos, como bateria
e fluidos, e também pela neutralização dos
componentes pirotécnicos (airbags e prétensionadores dos cintos de segurança) e gás
refrigerante do ar-condicionado e líquido de
arrefecimento do radiador;
- Minimização da poluição do ar, diante da
possibilidade da manutenção preventiva;
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- Respeito às leis ambientais já aprovadas pelo
governo.

Social

- Redução do índice de veículos roubados, com
o objetivo de reduzir a criminalidade;
- Criação de empregos formais no setor de
desmontagem de veículos.

Reação

A decisão causou surpresa entre os profissionais do mercado automotivo e políticos que há muito tempo participam da discussão. “Hoje, o mercado de desmanche de veículos não tem nenhum controle. O veto da PL 372/05
é estranho, pois a decisão não veio acompanhada de uma alternativa para a questão que vem sendo debatida há
cerca de seis anos”, diz Hugo Leal, deputado federal.
José Aurelio Ramalho, diretor de operações do CESVI, defende o PL por se tratar de uma medida que agregaria
benefícios à sociedade: “O Projeto de Lei vem sendo debatido há mais de cinco anos, e os aspectos de qualidade
e segurança foram amplamente discutidos com o envolvimento de todos os atores do setor automotivo. Sendo
que o tema do Projeto de Lei, agora vetado, já vem sendo praticado em vários países do mundo, inclusive na
Argentina, que tem registrado grandes benefícios à sociedade, como sociais e ambientais, entre outros.”
Para Neival Rodrigues Freitas, diretor da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), o PL contribuiria para a
mitigação do roubo e furto de veículos. “A marcação de peças obtidas por meio da desmontagem de veículos
e sua inclusão em um cadastro nacional, conforme previsto no PL 372/05 de autoria do senador Romeu Tuma,
permitiria o rastreamento e identificação das peças usadas disponíveis no mercado. Como consequência deste
controle, teríamos redução do roubo e furto de veículos no País e o impacto direto na redução dos prêmios de
seguro cobrados pelas seguradoras”, argumenta o diretor.
Harley Bueno, coordenador da Comissão Técnica de Reciclagem de Veículos/Renovação de Frota da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva), também se manifestou sobre a questão, levantando a necessidade
de estudar os modelos de reciclagem que tiveram êxito em outros países. Para ele: “O assunto em pauta também
vem sendo discutido há tempos pela AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) e temos buscado
uma proposta economicamente viável - que possa alavancar o processo de reciclagem. É necessário avaliar como
funciona a reciclagem em outros países e, por meio destas verificações, podemos sugerir a criação de leis e dispositivos que podem ser implantados para melhor gerir o assunto.”

Avenida Ricardo Jafet, em São
Paulo; “paraíso” dos desmanches
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Alexandre Carvalho dos Santos Editor

Novo regulador do
mercado
O mercado segurador está
tendo milhares de novos
clientes. O maior desafio
da Susep é identificar
produtos adequados para
esse grupo, as normas
para regulamentar esses
produtos e os canais de
distribuição apropriados

Paulo dos Santos,
superintendente da Susep

Revista CESVI

Ó

rgão responsável pelo controle,
acompanhamento e fiscalização dos
mercados de seguros, previdência privada
aberta, capitalização e resseguro, a Susep
(Superintendência de Seguros Privados) é uma
autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.
Criada em 1966 por um decreto-lei, a Susep
é quem autoriza uma empresa do mercado
de seguros a funcionar, faz a aprovação de
seus dirigentes, estabelece os níveis de reserva
adequados para cada tipo de operação e checa a
transparência das operações.
Novo superintendente da entidade, Paulo dos
Santos também gosta de destacar o trabalho
que a Susep faz voltado ao público. “Procuramos
orientar o segurado, já que, muitas vezes,
quando faz um seguro, a pessoa não presta
atenção às cláusulas. E também encaminhamos
as reclamações às seguradoras. Hoje, por uma
norma da Susep, toda seguradora precisa ter uma
ouvidoria”, esclarece.
Para falar sobre os grandes desafios que tem pela
frente, Paulo dos Santos recebeu a reportagem da
Revista CESVI no escritório da superintendência,
no centro de São Paulo.

Quais foram as realizações da Susep que hoje são
mais evidentes para o mercado?
Uma das nossas maiores conquistas é a boa imagem que
o mercado de seguros tem hoje diante do consumidor.
O fato de que esse mercado está em expansão, o
fato de que atravessamos muito bem a crise de 2008,
tudo isso é sinal de que a Susep está atuando numa
linha adequada. Outra coisa muito importante que a
Susep vem fazendo é intervir e fechar empresas que
tenham problemas de má gestão. Isso fez com que nós
tenhamos excluído aquelas que afetam a confiança do
cliente no mercado de seguros. Ou seja, se for para
apontar a maior conquista da Susep ao longo desses
anos, é a reconquista da confiança da sociedade no
mercado de seguros. Foi um trabalho bastante lento e
difícil, mas se tornou um grande triunfo.
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E daqui para a frente? O que vê como os grandes
desafios da sua gestão?
O principal é manter essa solidez do mercado, que está
em plena expansão. Com a melhora do poder aquisitivo
das pessoas, no primeiro momento as pessoas consomem;
no segundo, elas começam a procurar garantias desse
consumo e do seu poder de vida. O mercado segurador
está tendo milhares de novos clientes todos os anos. O
maior desafio da Susep, juntamente com o mercado, é
identificar produtos adequados para esse grupo, quais são
as normas para regulamentar esses produtos e os canais de
distribuição apropriados para esse novo público. O segundo
maior desafio é conseguir entender e, consequentemente,
normatizar e fiscalizar adequadamente o mercado de
resseguros. E, para que tudo isso aconteça, começamos um
processo de reestruturação interna da Susep. A ideia é de
que a Susep também esteja de acordo com essa expansão
do mercado. Isso não diz respeito apenas ao número de
pessoas, mas também à cultura existente dentro da casa.

Como é a relação da entidade com as seguradoras? Há
muito conflito?
Nossa regulamentação pré-2008 era um pouco criticada,
tanto pelo mercado interno quanto pelo internacional.
Diziam que éramos muito rigorosos, exagerados, de
que precisávamos nos modernizar... E hoje nós estamos
exportando um pouco das nossas práticas para fora. A
relação, com certeza, é muito mais de entendimento. É
óbvio que, entre órgão fiscalizador e fiscalizados, de vez
em quando há pontos de vista divergentes. Mas nenhuma
norma que afete o funcionamento do mercado sai sem
que antes seja submetida a uma audiência pública. O
mercado participa, dá sugestões, críticas, isso volta para a
Susep, é processado e, antes que a circular seja aprovada,
fazemos uma reunião com o mercado e vemos o que dá
para atender. O processo de regulamentação é bastante
discutido. Com isso, o relacionamento é muito mais
amistoso que de conflito.

Qual a dimensão da carteira de automóvel dentro das
atividades da Susep?
Essa é, talvez, a carteira mais conhecida do consumidor,
então tem um peso muito grande. Sozinha, gerou uma
receita de 20 bilhões de reais em 2010, excluindo o
DPVAT. Isso significa 15,2% a mais que 2009. O mercado
todo faturou pouco mais de 90 bilhões de reais, excluindo
saúde. Desses 90, 20 são do automóvel. No passado,
houve uma época de processo inflacionário muito grande,
quando o único produto que resistiu bem foi o de
automóvel.
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Como as informações geradas pelo CESVI podem
contribuir para esta solidez do mercado?
À medida que temos veículos mais seguros e informações
mais precisas sobre segurança, eu consigo influenciar
no preço do seguro. Isso vai formando um perfil do
veículo, com a informação de quão vulnerável é cada
modelo, o que afeta o preço juntamente com o perfil do
consumidor. Nisso, a contribuição do CESVI é imediata.
A outra contribuição é: conforme a Susep vá avançando
na elaboração de produtos e nos tipos de seguros, é
importante ter informações sobre segurança. Durante
muitos anos, a Susep defendeu que a substituição de
peças só poderia ser feita com peças novas. A partir da
experiência do CESVI, a Susep já se convenceu de que
não precisa necessariamente ser uma peça zero, mas uma
que esteja numa situação adequada de uso.

Como estimular o uso dessas informações pelas
seguradoras?
Tem de haver esse uso. Conheci o CESVI daqui e fui
conhecer o da Espanha. O desafio da Susep é participar
dessas discussões de como os benefícios gerados pelo
CESVI podem ser absorvidos por todo o mercado. Eu
acho que a FenSeg está incorporando os serviços do
CESVI por reconhecer que isso é bom. Eu adorei o CESVI,
mas o considero pequeno para a dimensão do País; seria
importante que houvesse uma expansão. Então, precisaria
ter mais um? Um para cada região do Brasil? São
questões que a gente precisa discutir. A Susep vai estar
empenhada em participar de todas essas discussões.

mundo obedece a normas e regras, surge um comércio
legal de peças em bom estado, que, evidentemente,
precisa ter origem num veículo sinistrado, não num
veículo roubado. Além disso, estamos todos discutindo
o futuro da humanidade e a preocupação ambiental.
Hoje, do jeito que a coisa é, eu aproveito o que dá para
aproveitar e abandono o resto. Um centro de reciclagem
tende a aproveitar tudo o que for possível.

Como, então, transformar esse sonho em realidade?
É um desafio, porque há uma série de interesses em
conflitos. O Projeto de Lei do senador Romeu Tuma
foi aprovado pelo congresso e vetado pela presidência
da República no início deste ano. Nosso desafio é
tentar identificar as razões que levaram a esse veto. Em
relação àquelas que forem procedentes, nós precisamos
buscar alternativas para solucionar os problemas.
Quanto àquelas que talvez tenham surgido por uma
falta de informação ou de alguns detalhes, cabe a nós,
órgão regulador e mercado, levar as informações ao
conhecimento da presidência, para que um novo projeto
tenha, já trabalhados, todos os pontos que levaram a
esse veto. Precisamos muito desse Projeto de Lei de
reaproveitamento de peças usadas, para que seja possível
partir para a edificação de um centro de reciclagem.
É algo que vai ter de acontecer, é só uma questão de
momento.

Qual a sua opinião sobre a possibilidade do Brasil
investir em centros de reciclagem de peças de
veículos fora de uso?
É um sonho. Acho que seria muito bom. De um lado, nos
permitiria usar peças de automóveis sinistrados, mas em
boa condição. Se alguém bateu só a frente do carro, por
que não reaproveitar a lanterna traseira, por exemplo?
Isso poderia fazer com que o preço do seguro baixasse de
forma geral. Outra coisa importante é que eu diminuo o
roubo. Começo a destruir a indústria de roubo de veículos
para os desmanches. A partir do momento que todo

Eu adorei
o CESVI, mas o
considero pequeno
para a dimensão do País;
seria importante que houvesse uma
expansão. Então, precisaria ter mais um? Um
para cada região do Brasil? São questões que a
gente precisa discutir
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Andrea Ramos

Um detalhe importantíssimo
Ser um motorista responsável pode fazer uma grande diferença
Porém, como saber quando se está apto
para ser um motorista? Ainda mais no
Brasil, onde comprar uma CNH é mais
fácil que roubar doce de criança.
Mas isso parece que não mudará tão
cedo, pois, enquanto houver pessoas para
comprar habilitações “ilegais”, haverá
outras para vendê-las.
Sendo assim, seguimos em frente com os
números alarmantes de pessoas morrendo
no trânsito a cada ano, na maioria dos
casos, por despreparo de quem está atrás
do volante.
Então prefiro mudar o meu discurso, que
até então não foi nenhuma novidade, e
fazer a pergunta crucial deste artigo: você
se acha um motorista responsável?
Ações sustentáveis
Sou editora-executiva de uma revista
de transporte rodoviário de cargas e, há
pouco mais de um ano, desenvolvemos
um projeto denominado “Transporte
Responsável”, que visa promover entre
os profissionais desse setor – motorista,
transportador e embarcador – ações
sustentáveis voltadas para a atividade.
Essas ações vão de valorização
profissional, responsabilidade com o meio
ambiente e sociedade, até segurança
viária. Por meio de reportagens,
divulgamos cases interessantes e que
podem servir de exemplos para tornar o
transporte mais maduro e seguro.
O retorno desse projeto foi tamanho
que culminou numa premiação para
as transportadoras exemplares em
responsabilidade do transporte. Quando
me dei conta, intuitivamente
eu estava agregando

algumas dessas boas práticas para o meu
dia a dia no trânsito.
Uma das lições que absorvi foi a de uma
empresa que, após dar treinamento
aos motoristas de direção econômica e
defensiva, passou também a exigir que
eles mentalizassem sobre suas ações como
motoristas de caminhão. A ideia era de
que cada condutor fizesse um exame de
consciência sobre quem ele era quando
estivesse dirigindo. Em menos de um ano,
essa conscientização passou a resultar
em menos ocorrências de acidentes
e incidentes, e a frota ficou mais bem
cuidada.
Por isso, quero propor a todos os
motoristas de veículos automotores que
façamos algo realmente relevante para
mudar a “cara” do trânsito no Brasil. E isso
é muito simples. Depende mesmo é da
boa vontade e da consciência de cada um.
Que tal você começar a mentalizar sobre
quem você é no trânsito?

Divulgação

A

pós receber o convite do CESVI
BRASIL para escrever este artigo,
fiquei empolgada, ainda mais
porque o tema segurança no trânsito é
bastante abrangente, e abordá-lo nunca
é demais.
Contudo, passaram-se exatas duas
semanas e me questionei: se são tantas
coisas que podem ser escritas sobre
segurança viária, por que não me vem
nada à mente?
Foi quando, assistindo ao noticiário
da manhã, há apenas dois dias para
entregar este artigo, deparei-me com
a cena de um motorista de automóvel,
bastante revoltado com um protesto de
ciclistas em Porto Alegre, que resolveu,
num ato de fúria, acelerar em direção
aos manifestantes, atropelando quem
estivesse à frente. Detalhe, a manifestação
era em favor de práticas mais sustentáveis,
do tipo, “se puder ir de bicicleta, por que
sair de carro?”.
Bom, sem entrar no mérito dessa
manifestação, que, em particular, sou
super a favor, tal cena formou em minha
mente a imagem de um strike de boliche.
Só que se tratava de pessoas, e, graças a
Deus, ninguém morreu.
O que pensava esse motorista para fazer
uma coisa horrenda dessas, eu não sei.
Mas eu concluí que, obviamente, dirigir
não é para qualquer um.

Andrea Ramos
é editora-executiva da revista
Transporte Mundial.
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Alexandre Carvalho dos Santos Editor

Reguladoras
apontam vantagens
do Órion
Mão na Roda e Diferencial destacam facilidade de uso
e relação custo-benefício do sistema de orçamentação

A

Revista CESVI

Só elogios

O custo também foi um dos fatores que mais
chamaram a atenção de Edécio de Mattos, diretor
da Diferencial, reguladora de Bauru (SP): “O preço
é realmente um fator muito positivo diante do que
existe no mercado”, afirmou.
Mas Edécio elencou outros destaques positivos: “É
muito importante que o Órion divulgue a qualidade
real do seu sistema para as seguradoras. Nós ficamos
muito bem impressionados em relação ao que foi
apresentado de funcionalidade, o alcance atual do
seu banco de dados e o acesso via Internet, que

Leandro Trovo, da Mão na Roda

facilita muito a vida dos peritos.”
Reguladoras e outros prestadores de serviços do
mercado segurador, interessados em conhecer as
funcionalidades do sistema Órion, podem entrar em
contato com Roberto Barroso, pelo telefone (11) 39484824 ou pelo e-mail rbarroso@cesvibrasil.com.br.

Fale com elas

Para conhecer mais sobre os trabalhos das reguladoras
citadas nesta matéria, acesse os seguintes sites:
Mão na Roda:

Divulgação

www.mroda.com.br
Diferencial:
www.diferencialreg.com.br
Edécio de Mattos, da Diferencial
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pós matéria da última edição em que a Revista
CESVI destacou a relação entre o sistema
Órion e as reguladoras, ouvimos mais duas
empresas do segmento: a Mão na Roda Assistência
Emergencial e a Diferencial. Ambas participaram de
um evento que a Tókio Marine realizou no CESVI,
entre setembro e outubro, quando as reguladoras
que prestam serviços para esta seguradora receberam
treinamento sobre o Órion.
Segundo Leandro Trovo, coordenador de sinistro
da Mão na Roda, o treinamento foi uma excelente
oportunidade para que a reguladora conhecesse o
sistema mais profundamente, visando a uma futura
parceria. “A impressão que tivemos do Órion foi
muito boa, principalmente em relação à forma como
o perito trabalha com o sistema, à facilidade que
ele tem para mexer com as informações”, destacou
Leandro.
O profissional da Mão na Roda também viu
vantagens nos valores envolvidos no uso do Órion.
“O custo-benefício do sistema é bem interessante,
um atrativo real do sistema.”

Órion

Na gestão de peças

Empresa que atua na gestão de compras de peças do setor
automotivo, a Planetun Services levou sua equipe para um treinamento na sede do CESVI, oferecido pelo Órion, no dia 5 de
março. O objetivo principal era o aprofundamento técnico do
conhecimento da equipe em relação às peças que comercializa,
aprimorando, assim, a comunicação entre a empresa e seus
clientes dos mercados de seguros e de reparação.
Os profissionais do Órion apresentaram à equipe da Planetun
como são as peças de mecânica e toda a estrutura de um veículo,
com os detalhes técnicos que fazem parte da expertise do CESVI
BRASIL. Houve destaque também às peças mais sinistradas dos
automóveis.
Criada em 1996 e dedicada a serviços especializados, a Planetun
Services desenvolveu um software não-invasivo, operacionalizado
via Internet, que permite gestão e acompanhamento em tempo
real de todas as operações realizadas, para a tomada de decisão
dos gestores.
Mais informações sobre a Planetun em:
www.planetun.com.br
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Equipe da Planetun, em treinamento no CESVI

Revista CESVI

27

28



Sistemas de segurança
Por

Paulo Roberto Weingärtner Júnior

Sistemas de segurança
Colaborou equipe de Segurança Viária

Tags eletrônicos
Conheça as características desta nova ferramenta
de fiscalização da frota nacional

E

m 2006, foi instituída a Lei
Complementar nº 121/06, que
trata da implantação de recursos
tecnológicos em veículos, visando ao
combate ao roubo e furto de veículos
e cargas, e ao controle e redução de
prejuízos em ações criminosas sobre estes.
A partir daí, houve a deflagração de uma
série de leis que, discutidas e aprovadas
pelo Contran (Conselho Nacional de
Trânsito) e Denatran (Departamento
Nacional de Trânsito), estão começando a
valer na prática. Dentre estas resoluções,
está a que trata da inserção de tags
eletrônicos nos veículos, que têm como
objetivo o controle da segurança e a
fiscalização dos veículos nas vias públicas.

O recurso também prevê a
utilização do sistema para
fins civis e comerciais.
Apesar de já ter sido
promulgada, a lei ainda
é motivo de debate na
sociedade, que discute a
interferência do sistema
sobre o direito de ir e vir do
cidadão. Afinal, com o tag
eletrônico, qualquer veículo
(e, consequentemente, a
pessoa que estiver dentro
dele) pode ser rastreado a
qualquer momento.
Para participar desse debate
com uma opinião mais bem
embasada, é indispensável
que você conheça os detalhes
relacionados a essa tecnologia.
Entendendo o sistema

O sistema de tags consiste de uma tarja eletrônica, que é
instalada na parte superior do para-brisa do veículo. Nesta
tarja, existe um chip que contém informações do seu
próprio número de série, do veículo no qual está instalado
(número da placa de licenciamento, numeração de chassi,
código Renavan, categoria, espécie e tipo de veículo, e se é
ou não um veículo de frota estrangeira) e outros registros,
como quem gravou a informação neste chip e quem emitiu
o recurso. Tudo isso com o objetivo de deixar o componente
confiável e evitar fraudes em sua confecção.
Nesta mesma tarja eletrônica, existem trilhas de condução
eletrônica, que fazem a função de antena no sistema; isso
porque o equipamento instalado no veículo funcionará
como um transponder, ativado com a interferência de
microondas provenientes de um emissor, que provocará
o retorno das informações contidas no chip carregado na
tarjeta. A tarjeta não precisa ser ligada a nenhum sistema
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elétrico do veículo, atuando de forma
independente.
Existirão portais instalados em vários
pontos das vias públicas, que serão os
equipamentos responsáveis por emitir e
receber informações de veículos que passam
sob eles. As informações serão trocadas por
meio da Identificação por Rádio Freqüência
(RFID), comunicação que opera em faixa de
microondas (na verdade, o sistema opera
em bandas de frequência muito próximas à
de celulares). As antenas são instaladas em
pontos nas vias, que possibilitam o perfeito
direcionamento aos veículos que passam.
Desta forma, o veículo que passar sob um
pórtico será detectado. Se o veículo não
dispuser da tarja eletrônica, ainda assim será
detectado, mas não identificado.
Esta comunicação do tag eletrônico instalado
no veículo segue protocolos pré-estipulados
pelo Denatran, sendo que haverá uma
codificação específica e segura para evitar
fraudes no sistema.
Neste equipamento, existirá uma conexão
direta com o banco de dados do Denatran,
que irá checar se o veículo que passa está de
posse do tag eletrônico e qual informação
está inserida no transponder, identificando-o.
O tag eletrônico, no caso de ser removido de
sua fixação no para-brisa, ficará inutilizável,
sendo necessária a aquisição de outro tag
eletrônico junto ao Detran para que o veículo
possa retornar ao tráfego.

Segurança e utilidade pública
Quando o sistema informar quais veículos estão
trafegando na via, será possível às autoridades
policiais conhecerem qual a situação dos
veículos sem a necessidade de abordá-los.
Terão, assim, informações sobre a situação do
veículo em relação a multas, licenciamento,
IPVA, inspeção veicular, mandatos de busca e
apreensão, entre outros dados.
Ainda será possível verificar se as informações
do tag realmente são compatíveis com
o veículo em trânsito ou não. Isto dará
condições de pronta ação das forças policiais
no caso de alguma irregularidade, qualquer
que seja.
No caso de veículo roubado, haverá
condições de ação imediata na região em
que o veículo tiver passado pela última vez
sob um pórtico. Haverá condições de mapear
regiões com maiores índices de passagem
de veículos irregulares, sendo possível a
elaboração de ações policiais ostensivas e
táticas, utilizando inteligência nesses pontos.

29

Haverá assim um controle ativo de toda a frota que roda na região em que o
sistema está ativo. Será possível, dessa forma, verificar qual a verdadeira frota
que trafega em território nacional, sendo possível também realizar estudos
estatísticos sobre as vias e veículos.
Na forma em que o sistema foi concebido, também se leva em conta que
será acompanhado o ciclo de vida útil dos veículos monitorados, com um
acompanhamento do automóvel desde a sua procedência inicial até seu
destino final.
A concepção do equipamento permite também uma integração com sistemas
comerciais, como pedágios, estacionamentos, entrada em ferry-boats, entre
outros, facilitando a vida do motorista, que poderá vincular seu cartão de
crédito ao sistema. Assim ele receberá os débitos em casa, sem necessidade
de ter dinheiro para pagamento dessas taxas e despesas no momento da
passagem pelos pontos de cobrança.
As companhias de seguros também terão uma ferramenta para a gestão dos
veículos segurados, verificando se o veículo realmente está trafegando pela
área informada pelo segurado, sendo possível, portanto, verificar se o risco
contratado é o mesmo a que o automóvel está sendo exposto.
Para fins logísticos, o sistema oferece rastreabilidade do veículo, com a
possibilidade de constatar se o veículo realmente se encontra onde deveria
estar.
Além dos órgãos nacionais de trânsito e dos governos federal, estadual e
municipal, a arquitetura básica da operação desse sistema envolve fabricantes
de semicondutores, de componentes eletrônicos, desenvolvedores de
tecnologia, operadores autônomos do sistema Siniav, operadores logísticos,
autoridades policiais, concessionários de serviços públicos, entre outros.

Expectativas para o futuro
Com a efetivação dos tags eletrônicos, os recursos de fiscalização ficarão
cada vez menos passíveis de erros, como falhas com a leitura visual ou
problemas de identificação de veículos “clonados”. O recurso ainda tende a
diminuir a evasão fiscal, além de fornecer recursos de busca de veículos sob
mandato judicial. Assim, o governo brasileiro espera obter reduções das taxas
de roubo e furto de veículos e cargas, com um controle apurado sobre a frota
circulante e os veículos de outros países que estiverem em nosso território.

Prazo de implantação
Em junho de 2011, deverá ser dado início à operação do sistema em
todo o território nacional, sendo que, até lá, os Detrans deverão estar
prontos para operar com o sistema, seja de maneira própria ou de
forma terceirizada. A previsão é de que o sistema esteja operando em
sua plenitude e implantado em toda a frota nacional no mês de junho
de 2014, quando a totalidade da frota circulante deverá estar com o
sistema ativo.
A ideia do Denatran é de que a tarjeta eletrônica seja distribuída
juntamente com o licenciamento do veículo.
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Por

ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS Editor
Colaborou

FERNANDA MENDONÇA

Novo superintendente da Susep visita o CESVI

Paulo dos Santos, o novo superintendente da Susep (Superintendência de Seguros Privados), esteve no CESVI, no dia
2 de fevereiro, ao lado de outros dirigentes do mercado
segurador, conhecendo os estudos e a estrutura do centro
de pesquisa. Na ocasião, o diretor de operações do centro,
José Aurelio Ramalho, comandou uma série de apresentações sobre os trabalhos atuais e futuros do CESVI, com
ênfase na certificação ambiental de oficinas e na reciclagem
de peças de veículos fora de circulação. Os presentes ainda
tiveram a oportunidade de acompanhar um crash-test na
pista de impacto do centro.
“A experiência foi fascinante, e o CESVI é um projeto que
tem tudo a ver com o mercado segurador”, declarou Paulo
dos Santos. “E ainda há muito o que desenvolver. Precisamos ter um CESVI cada vez mais fortalecido, atuando pelo

nosso setor. O mercado segurador tem de se aproximar,
vencer algumas resistências históricas e juntar forças para
viabilizar os trabalhos do CESVI. No que depender da Susep,
vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para ajudar esse
centro de pesquisa.”
Coordenadora geral de produtos da Susep, Sônia Cabral
ficou impressionada com a estrutura que encontrou. “Fui
conhecer o CESVI da Argentina no ano passado, mas tive
uma ótima impressão do centro brasileiro. É tudo muito
bonito e bem estruturado. Acredito que, se houver um
estímulo maior para que o mercado venha a aderir a essas
opções de ‘oficinas verdes’ e reutilização de peças, o CESVI
vai ser fundamental. São ideias muito boas para o nosso
setor e que poderiam baratear o seguro.”
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Reunião de alinhamento
A visita do superintendente da Susep também foi ocasião para um encontro de alinhamento entre autoridades do mercado segurador. A reunião serviu para que executivos como José Arnaldo Rossi, assessor da presidência da CNSeg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros
Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), tivessem um primeiro
contato com o centro de pesquisa. “Apesar de acompanhar a história da implantação desse
centro no Brasil, eu não conhecia pessoalmente a estrutura. Agora estou confirmando todas as
boas recomendações, impressões e percepções que eu tinha anteriormente”. Rossi ainda elogiou a iniciativa da certificação ambiental de oficinas. “As seguradoras precisam estar atentas a
isso. O trabalho com ‘oficinas verdes’ me impressionou muito, assim como as orientações sobre
como deve ser o tratamento de resíduos sólidos. O mercado precisa saber que o CESVI tem uma
experiência real no trato dessas questões.”
Já conhecedor dos estudos do CESVI BRASIL, Maurício Galian, presidente da comissão técnica
da FenSeg (Federação Nacional de Seguros Gerais), ressaltou a importância de unir forças do
mercado para que órgãos reguladores, como a Susep, tenham todas as informações sobre os
trabalhos desenvolvidos pelo centro de pesquisa, para que eles sejam utilizados em prol do
setor. “Trabalhos como o processo de reaproveitamento de peças de carros batidos têm, além
da contribuição social, um grande potencial que pode ser explorado pelas seguradoras no uso
dessas peças, barateando o seguro e trazendo benefícios para o consumidor. Com ações desse
tipo, a médio e longo prazo, podemos reduzir a criminalidade e o roubo de veículos, refletindo
tanto para os resultados das seguradoras quanto para os custos do público em geral.”.

Paulo dos Santos, novo superintendente da Susep

Sônia Cabral, coordenadora de produtos da Susep

José Arnaldo Rossi, assessor da presidência da CNSeg

Maurício Galian, presidente da comissão técnica da FenSeg
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CESVI avalia reparabilidade de
carros chineses
Os carros chineses chegaram ao mercado nacional com o desafio de conquistar a confiança do consumidor
brasileiro. A JAC é a primeira montadora chinesa a ser avaliada pelo CESVI BRASIL (Centro de Experimentação e Segurança Viária). Foram realizados os estudos dos Índices de Reparabilidade (CAR Group), de Visibilidade, de Danos de Enchente e de Segurança. Os Índices CESVI são indicativos técnicos que podem servir
de critério para o consumidor final na escolha de veículos, assim como referência técnica para o mercado
automobilístico e para seguradoras, influindo na precificação da apólice.
No quesito reparabilidade, os modelos J3 Turin e J3 obtiveram o CAR
Group número 13. O J3 Turin tornou-se o segundo melhor índice e
o segundo colocado na classificação
da categoria de sedan compacto. Já
o hatch compacto J3 obteve o terceiro melhor índice dessa categoria,
sendo o quinto colocado na classificação. E os resultados dos demais
índices dos dois modelos foram:
- Visibilidade: 2,5 estrelas
- Danos de Enchente: 2,5 estrelas
- Segurança: 2,5 estrelas
A classificação dos índices é
apresentada em um intervalo de
0,5 a 5 estrelas, podendo intercalar
notas com 0,5 estrela (2 estrelas e
meia, por exemplo), com exceção
do CAR Group que tem uma
classificação específica.

Modelo da Jac em crash-test do CESVI

Novo Detran-SP terá Poupatempo
como modelo
O governador de São Paulo Geraldo Alckmin assinou, no dia 17 de março, decreto que transfere o
Detran-SP da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria de Gestão Pública.
O intuito, segundo Alckmin, será imprimir ao Detran o mesmo padrão de atendimento dado aos
cidadãos no Poupatempo. Além disso, com a nova gestão, o Governo do Estado vai liberar 1.349
policiais (incluindo delegados e investigadores), até então dedicados exclusiva ou parcialmente às
atividades de trânsito, para a segurança pública.
As medidas para um novo Detran no Estado de São Paulo, que deverão ser iniciadas num prazo de
120 dias a partir da data do decreto, incluem a maior oferta de serviços pela Internet, a simplificação
de processos para a execução dos serviços e a redução dos prazos de emissão de documentos, com
opção de entrega na casa do cidadão.
Outro objetivo do Governo é estabelecer um novo modelo de relacionamento com os Centros de
Formação de Condutores (CFCs), com investimento em treinamento e suporte, para que o atendimento nesses locais também seja realizado dentro do padrão Poupatempo. A coordenação do
Detran-SP fará o acompanhamento, avaliação e credenciamento dos parceiros para adequação ao
novo modelo.
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CESVI analisa marcação das pendências
de recall no documento do veículo
Desde meados de fevereiro, está em vigor uma regulamentação que obriga a inclusão, no Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), de informações sobre o comparecimento do veículo a um recall. O que isso quer dizer:
se determinado modelo de carro estiver incluído numa convocação de recall por parte da montadora, e o proprietário
não levar o veículo para a revisão ou substituição de peça necessária, a pendência ficará registrada no Renavam. E,
caso a pendência persista por um ano, o não-comparecimento ao recall será informado também no documento do
carro.
A intenção é fazer com que mais pessoas atendam ao chamado da montadora, já que a necessidade de um recall,
muitas vezes, tem ligação direta com o nível de segurança proporcionado pelo veículo. Segundo o DPDC (Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor), cerca de 45% dos veículos não comparecem ao recall.
O que diz o CESVI
Sempre apoiando medidas que aumentem a transparência no setor automotivo, e identificando, na regulamentação,
uma preocupação com a segurança no trânsito, o CESVI BRASIL aplaude a novidade. Mas sugere algumas considerações:
Para o CESVI, a medida teria um resultado melhor – principalmente para o proprietário do veículo – se o registro da
pendência ficasse restrito ao site da Anfavea (Associação Nacional dos Veículos Automotores), com links disponíveis
nos sites das montadoras, formando um banco de dados único e, muito importante, público.
Ao digitar o chassi do veículo, o consumidor teria acesso às seguintes informações:
- Se seu veículo teve alguma convocação de recall.
- Qual o motivo do recall.
- Caso seu veículo já tenha atendido ao recall, a data do comparecimento.
O CESVI sugere que, em vez do registro dessa pendência estar no documento do carro, o consumidor deveria receber, junto com seu licenciamento, a informação de que o veículo ainda não atendeu ao recall, ou um apontamento
de “nada consta”.
Esta informação seria, portanto, transmitida de forma
similar ao que ocorre no caso de multas: embora elas
sejam comunicadas ao infrator, não são registradas no
documento do veículo.
No dia 14 de fevereiro, dirigentes dos Detrans de todo o Brasil
Assim, o consumidor teria garantido o acesso à
estiveram no CESVI para conhecer sua estrutura e discutir projetos
informação sem que o processo lhe provocasse
que possam se beneficiar das informações técnicas geradas pelo
transtornos, ou que houvesse o risco do mau uso de
suas informações.
centro de pesquisa.
À frente da comitiva que esteve em visita à sede do CESVI, no bairro
Riscos
do Jaraguá, em São Paulo, estava Mônica Melo, presidente da AND
O CESVI acredita que o registro da pendência no docu(Associação Nacional dos Detrans).
mento pode acarretar os seguintes problemas ao conCESVI e AND têm em conjunto um convênio de intercâmbio tecnolósumidor:
gico, que prevê troca de informações e trabalhos em parceria. Além
- Depreciação do veículo em função da marcação.
disso, a associação é apoiadora da campanha Chega de Acidentes!,
- Utilização “comercial” inadequada da marcação.
que tem o CESVI à frente, ao lado de outras entidades.
- Comunicação desatualizada sobre o atendimento do

Detrans no CESVI

recall, gerando registro indevido e transtornos ao consumidor.
- Atraso no processo entre o atendimento do recall e o
registro no banco de dados, gerando registro indevido e
transtornos ao consumidor.
Mais uma vez, o CESVI se coloca à disposição para contribuir com a discussão sobre os melhores procedimentos, oferecendo sua expertise técnica para a formação
de um embasamento que beneficie a sociedade, garantindo maior segurança em nossas vias

Dirigentes dos departamentos de trânsito na oficina do centro
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AEA tem novo diretor executivo
A nova administração da AEA (Associação Brasileira de Engenharia Automotiva) nomeou, para o cargo de
diretor executivo, Nilton Monteiro,
físico e engenheiro automotivo.
Monteiro possui um extenso currículo
na indústria automobilística nacional,
tendo atuado por 35 anos na Ford
Motor Company do Brasil. Em seus
últimos nove anos de Ford, Monteiro gerenciou a planta do Campo de
Provas da montadora em Tatuí. Além
disso, devido às relações diretas dos
testes físicos com a homologação de
veículos, também gerenciou a equipe
de homologações da Ford, localizada em São Bernardo do Campo. No
último ano, foi gerente executivo da
Abeiva (Associação Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotores).
Em paralelo às funções de diretor executivo da AEA, Nilton Monteiro vai
coordenar as atividades da diretoria
técnico-temática, dando suporte às
Nilton Monteiro, na coordenação da diretoria técnico-temática da associação
comissões técnicas da entidade.
“A chegada de Nilton Monteiro reforça
o processo de profissionalização da AEA. Queremos e vamos imprimir um
ritmo forte em nossa agenda de trabalhos”, enfatiza Franco Ciranni, presidente da associação.
Divulgação
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Notas
•

No dia 16 de março, oficiais do policiamento de trânsito do Estado de São
Paulo fizeram uma visita ao centro de pesquisa, para conhecer tudo o que o
CESVI oferece de estrutura.

• Cerca de 30 profissionais da equipe de sinistro e técnica de automóvel da Yasuda Seguros passaram três dias em visita ao CESVI, entre 21 e 23 de março,
conhecendo a estrutura e os trabalhos do centro.
• Twitter do CESVI já passa dos 400 seguidores: www.twitter.com/cesvibrasil
• Nova edição da Revista Auto Reparo, publicação do CESVI voltada para
reparação automotiva, destaca os procedimentos em funilaria que melhoram
o trabalho da repintura.

Revista CESVI

35

WORKSHOP
PALESTRA TÉCNICA
CESVI BRASIL

Invista na
qualidade de vida
e motivação de
seus funcionários e
ainda ganhe com
os custos da sua
frota.

Mecânica para mulheres

Qualidade de vida no trânsito

Com dicas de manutenção e
segurança, o workshop aborda os
seguintes assuntos:

A palestra tem foco preventivo,
habilitando o motorista a reconhecer
antecipadamente uma situação de
perigo. Aborda hábitos seguros na
direção e fatores que afetam a
atenção e capacidade de dirigir, tudo
isso com o objetivo de diminuir a
probabilidade do condutor se
envolver em um acidente.

• dicas sobre manutenção preventiva
• localização e função dos principais
componentes do veículo
• tipos de panes mais comuns
• luzes indicadoras do painel
• segurança ao dirigir

Para mai
s in
formaçõesacesseo s
ite:
ww w.cesvi
brasil.com.brou
Ligue para
(11)3948-4836

