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ABS no BrASil
Levantamento  dimensiona presença 
do sistema de frenagem entre 
mais de 700 versões de veículos
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a atividade em pesquisa, que é a principal 
característica do CESVI, terá muita novidade em 
2012. Já temos uma programação de trabalhos 

que trarão mais informações técnicas para o consumidor 
e os mercados nos quais o CESVI atua. 

E começamos o ano divulgando um levantamento 
que aponta o seguinte: em que nível está a oferta 
de sistemas de frenagem ABS e ESP no mercado 
brasileiro. Esta já é a quinta edição desse estudo pioneiro 
do CESVI, que acompanha a evolução dessa presença 
de sistemas de segurança nos veículos à disposição 
do consumidor. Além de identificar as marcas que mais 
oferecem carros com esses itens, estimulamos as outras 
a seguir esse caminho. Pelo menos até 2014, quando, 
se tudo correr bem, todos os veículos à venda no Brasil 
deverão sair de fábrica com o ABS instalado.

Destaco também nesta edição a entrevista 
exclusiva que fizemos com o presidente  da Anfavea, 
Cledorvino Belini. O executivo falou à revista sobre 
as perspectivas para 2012 e como a indústria 
automobilística continuará ampliando mercado, mesmo 
vindo de seguidos recordes de produção e vendas.
 
O leitor vai notar também que estamos lançando novas 
seções e mexemos no projeto gráfico da Revista CESVI. 
Ela está ao mesmo tempo mais sóbria e com um visual
mais moderno, representando graficamente a filosofia 
que o centro de pesquisa vem seguindo. Sempre pensando 
no seu prazer de ler.
 
Tenha uma ótima leitura!

almir Fernandes
Diretor de operações
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www.tokiomarine.com.br

A Tokio Marine Seguradora é uma empresa mundial, que há mais 

de 100 anos garante a proteção do patrimônio de empresas e 

pessoas. E toda essa expertise está à sua disposição. Com o 

Tokio Marine Transportes, você montadora de veículos, conta 

com uma consultoria para sua operação logística, fornecendo 

informações que auxiliarão na tomada de decisões para otimizar 

custos e reduzir riscos.

Conte com a solidez Tokio Marine para proteger sua carga e frota.

Sua carga protegida seja qual for o destino

Tokio Marine Transportes
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O sistema ABS monitora cada 
roda separadamente (linha amarela), 
resgatando a aderência ao solo 
em caso de travamento.

A unidade ABS localiza-se entre 
o cilindro mestre e os atuadores 
hidráulicos das rodas 
(pinças e cilindros de freio).

Como funcionaO BRASIL quE 
NãO DERRAPA
Quinta edição de estudo 
do Cesvi faz um retrato 
fiel da presença do aBs 
(e do esP também) nos 
veículos oferecidos
no mercado nacional

Felicio Schilingovski Felix

aBs
A sigla deriva do termo inglês “Antilock Braking System”, que quer dizer “sistema 
de frenagem antibloqueio”. Em resumo, o sistema impede o travamento das rodas 
em frenagens de emergência, evitando a perda da aderência entre elas e o solo, 
fazendo com que o espaço até a parada seja reduzido, e o motorista mantenha 
o controle direcional do veículo.
O processo funciona por um sistema eletroeletrônico que monitora as velocidades das 
rodas e as compara com a do veículo. Caso haja a detecção do travamento de uma delas, 
o sistema irá, durante frações de segundo, liberá-la da força de frenagem, resgatando 
a sua aderência com o solo, até que a velocidade da roda corresponda à do veículo.

esP
A tecnologia ABS deu base para o desenvolvimento de uma nova aplicação antibloqueio: 
o ESP (“Electronic Stability Program” ou “sistema eletrônico de estabilidade”). 
O funcionamento é caracterizado pela aplicação seletiva dos freios, em situação de perda 
repentina de trajetória, para restabelecer o controle do veículo. O diferencial do ESP 
em relação à estrutura do sistema ABS é a adoção de sensores que monitoram 
as solicitações feitas ao volante, acelerações da carroceria e solicitação do motor. >>

O Que é?

Pela quinta vez, o CESVI está lançando um levantamento que aponta 
a presença dos sistemas de frenagem ABS e ESP nos veículos 
oferecido no mercado brasileiro – sejam nacionais ou importados. 

Além disso, o estudo faz um comparativo entre a oferta dos sistemas 
no Brasil e na Argentina. 
A intenção é acompanhar a evolução dessa oferta, já que o CESVI entende 
que os sistemas em questão são recursos muito importantes para evitar 
acidentes no trânsito. 
O mercado já está respondendo à futura obrigatoriedade da instalação 
dos sistemas em 2014? Que montadoras oferecem mais opções 
de segurança para seus clientes? Os modelos mais simples também 
têm ABS? Essas são algumas das questões que o levantamento 
procura responder.
Uma novidade desta edição do estudo são os gráficos que apontam 
a porcentagem de veículos com os sistemas, por montadora (confira
no site do CESVI).
Os dados foram coletados nos sites das montadoras, em centrais 
de atendimento, concessionárias e catálogos. As informações 
correspondem à situação dos veículos comercializados até novembro 
de 2011; versões lançadas a partir de dezembro não foram consideradas.

Revista CESVI 07

Sistema ABS
unidade de controle eletrônico 
integrada à unidade moduladora 
do sistema de freios.

Linha hidráulica do freio
(azul e vermelho)

Sistema de aplicação em 
diagonal da força de frenagem.

Sensor de velocidade 
da roda. Cada roda 
é monitorada pela 
unidade de controle 
eletrônico do ABS.
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aBs no mercado 
brasileiro 2011

O estudo

A equipe de Pesquisa & Desenvolvimento 
do CESVI colheu informações de 767 versões 
de veículos. Desde a edição anterior do 
levantamento, o País viu a chegada de mais 
montadoras, como Aston Martin, Jac Motors 
e Chery. Em 2008, entre as 323 versões 
estudadas, apenas 90 veículos tinham ABS 
de série: 27,8% do total. Três anos depois, 
a quantidade de versões de veículos com 
o sistema instalado de fábrica subiu para 518, 
67,% do total que há nas concessionárias. 
Daqui a mais dois anos, esses quase 70% 
terão de saltar para 100%, por força de lei.
Desses 67%, 41% possuem também 
o sistema ESP.

Clássico sul-americano

O levantamento do CESVI ainda identificou que, 
entre os veículos importados de Estados Unidos 
e Europa, a oferta de ABS é geral, evidenciando 
que, nesses países, o consumidor faz questão 
da presença do sistema.
E a Argentina está na nossa frente quando 
o assunto é sistema antibloqueio das rodas. 
69% dos veículos argentinos têm ABS 
de série, sendo 50% com sistema ESP. 
Mas, levando em conta a quantidade de veículos 
em que o sistema pode ser incorporado como 
opcional, apenas 20% dos brasileiros não têm 
ABS disponível de jeito nenhum, enquanto 
na Argentina esse índice é de 23%.

nos populares

Já a disponibilidade do ABS na 
categoria hatch compacto ainda 
é modesta: 17% de série, mais 
38% como opcional. 
Lembrando: mesmo os hatches 
terão de sair de fábrica com ABS 
em 100% de sua totalidade 
a partir de 2014.

série

45%

17%

38%

opcional não disponível

aBs na categoria 
hatch compacto

13%

20%

41%

26%

ABS ESP não disponívelopcional

8%

23%

19%

50%

ABS ESP não disponívelopcional

aBs na argentina

Marcas com aBs
em 100% dos modelos

Marcas sem aBs
nenhum no Brasil

Aston Martin
Audi
BMW
Chery
Chrysler
Dodge
Jac Motors
Jaguar
Jeep

Lexus
Lifan
Mahindra
Maserati
Mini
Porsche
Smart
Subaru
Volvo

Chana
Effa 
Lobini 
Tac 
Troller 
>>

as campeãs 
de segurança
O levantamento do CESVI também permitiu 
identificar como a presença do ABS e do ESP 
se dão em cada montadora. Confira, nas 
tabelas a seguir, as marcas que têm 100% 
dos veículos com ABS de série, e quais não 
oferecem o sistema nem como opcional.

Revista CESVI 0908



veja o levantamento
completo no site do Cesvi: 
www.cesvibrasil.com.br

tendências para o futuro

Freio magnético
Não é tão novidade assim, porque já existe em alguns modelos 
de caminhões e ônibus, mas a tendência é que chegue aos veículos 
de passeio. 
A grande vantagem é dispensar materiais de abrasão, que se desgastam, 
como pastilhas e lonas. Além de ser um sistema completamente livre 
de manutenção, permitindo ainda uma precisão muito maior 
na preservação da aderência do pneu com o solo. Outro benefício 
é que o freio magnético aproveita a energia cinética do veículo 
em desacelerações, armazenando-a e poupando combustível.

Freio de pânico ou emergência
Mais conhecido pela sigla BAS (“Brake Assist System” ou “sistema 
de assistência à frenagem”). Já existe, mas deve virar tendência, 
já que, agregado à tecnologia do ABS, garante a aplicação de força 
máxima no pedal do freio, independentemente da aplicação correta 
do pedal e sua constância.

Freio de mão do futuro
Uma variação para o freio de estacionamento é a sua aplicação 
com acionamento elétrico e liberação inteligente, ou seja, sensível 
ao movimento do veículo.

sistemas inteligentes
Já existem sistemas de assistência à condução que podem explorar 
a aplicação dos freios, detectando a aproximação de obstáculos 
que ofereçam risco de colisão ao veículo, compensando um eventual 
lapso de atenção por parte do motorista.  

O aumento do uso da eletrônica é a principal 
tendência para onde a frenagem deve evoluir. 
Confira.

sx
c.

huLuta histórica contra a derrapagem
Na década de 1950, quatro em cada dez acidentes 
de trânsito eram provocados por uma derrapagem. 
Esse tipo de situação acontece quando há uma redução 
drástica da aderência do veículo à pista, tão grave a ponto 
do veículo não responder mais aos comandos do motorista. 
O problema gerou um alerta na indústria, que decidiu 
se mexer atrás de uma solução. 
Começaram os estudos, e logo uma descoberta chamou 
a atenção dos engenheiros. Durante as simulações 
de derrapagem, alguns motoristas, mais hábeis 
e experientes, conseguiam recuperar o controle do 

veículo com uma sequência rápida de pressões no freio – 
desta forma, 
conseguiam desviar de obstáculos até a parada do veículo. 
Foi dessa observação que surgiu a ideia de um sistema de freio 
que não travasse as rodas numa frenagem de emergência. 
Os aviões já tinham sistemas antibloqueio desde 1929. 
Para os carros, o sistema só passou a ser instalado em 
série em 1971, no Chrysler Imperial. Em 1978, a Bosch 
desenvolveu uma versão antibloqueio para quatro rodas, 
que seria usada pelo Mercedes-Benz classe S. E, dez anos 
depois, o ABS chegava às motocicletas, com a BMW K100.

veículo com aBs x veículo sem aBs
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veículo sem ABS
Com as rodas travadas, o veículo não 
obedece aos comandos do volante 
e acaba se chocando contra o obstáculo.

veículo com ABS
Sem travar as rodas, o veículo mantém 
a dirigibilidade durante uma frenagem de pânico, 
e o motorista consegue desviar do obstáculo.
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ApertA
o cerco
contrA 
o mAu motoristA

novas resoluções ligadas ao trânsito estão dando o que falar. uma delas pode ter 
influência direta na forma como os motoristas dirigem, ou no quanto vão pagar 
de multa nos próximos anos. Outra, ainda mais séria, tem a ver com como a 

sociedade encara a irresponsabilidade de quem dirige após consumir bebida alcoólica.

?
?

Essa pode complicar a vida dos apressadinhos. 
No final do ano passado, o Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito) publicou 
a Resolução 396, que estabelece o fim da 
obrigatoriedade de sinalizar, com placas, a 
proximidade de radares fixos e móveis. Ou 
seja, o motorista não vai mais ser avisado 
sobre a existência de um radar logo à frente.
A resolução ainda diz que, apesar de não 
haver mais sinalização, os radares têm de 
estar visíveis, e não escondidos.
Na cidade de São Paulo, o motorista 
continuará sendo avisado. A Secretaria 
Municipal de Trânsito decidiu que vai manter 
a sinalização dos radares, seguindo exemplos 
de Curitiba e Rio de Janeiro. E isso pode? 
Pode. A resolução diz que não há mais 
“obrigatoriedade” de sinalizar, mas não proíbe 
a sinalização.

Já está valendo. Desde 1º de janeiro, os 
acidentes de trânsito com vítimas fatais, 
provocados por condutores alcoolizados, 
passaram a ser considerados como “crime 
doloso”. O que isso significa? Significa que, aos 
olhos da lei, o motorista alcoolizado teria intenção 
de matar nessas situações, ou teria assumido 
este risco com a sua conduta.
Em São Paulo, a nova classificação do motorista 
alcoolizado entrará nas estatísticas que 
subsidiam o trabalho da Polícia Civil. Vale notar 
que essa contabilização dos dados leva em 
consideração a natureza das ocorrências 
registradas. 
Os indicadores criminais serão encaminhados 
para a Coordenadoria de Análise e Planejamento 
do Estado.

só a lei não basta
Apenas em 2010, foram contabilizadas 40.610 
vítimas fatais por acidentes de trânsito no Brasil, 
segundo dados do Ministério de Saúde. Houve 
8% a mais que em 2009, o que significa cerca 
de 3 mil mortes a mais, de um ano para o outro.

OnDe está O RaDaR

aCiDente Ou
hOMiCíDiO 
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não há mais obrigatoriedade 
de sinalizar os locais 
com radares, e o motorista 
alcoolizado pode ser julgado 
por “crime doloso”. 
O que isso muda na prática?

Muitos lados de uma mesma questão
A informação é um direito de todos. Hoje, como há muitas vias 
sem placas que indiquem os limites máximos de velocidade, muitos 
radares podem acabar punindo motoristas que... 1) não sabiam 
até que ponto podiam pisar no acelerador naquela via; 2) ainda 
desconhecem a novidade da possível inexistência de sinalização para 
os radares.
Por outro lado, se há uma velocidade máxima estabelecida 
para a via, por que razão o motorista deveria ser avisado 
sobre a fiscalização? A responsabilidade dele é seguir a lei, 
independentemente da existência ou não de radares. E deve 
respeitar os limites de velocidade não apenas nos trechos em que 
sabe que haverá fiscalização, e sim ao longo de toda a via. 
Devemos esperar que realmente haja um intuito construtivo 
e seguro por trás da Resolução 396. Que os valores arrecadados 
com as multas sejam mesmo revertidos para investimentos na 
educação e na infraestrutura do trânsito. Para que todos possam 
compartilhar, com segurança, seus direitos e deveres.

Cabe esperar que a mudança de categorização do infrator e os registros dos crimes 
não se tornem meras estatísticas no Brasil  – e sim que os criminosos sejam 
devidamente julgados e condenados.
Dizer que o motorista alcoolizado teve intenção de matar acaba com a confusão 
entre “imprudência” e “irresponsabilidade”, “acidente” e “conduta criminosa”.
Leis positivas têm de vir acompanhadas de uma conscientização da população e 
de uma fiscalização atuante e constante. Quando o motorista entender que está 
prestes a praticar um crime ao dirigir após beber, e quando tiver a real percepção 
de que sua infração será punida, é muito provável que ele pense duas vezes antes 
de agir com irresponsabilidade. Se pensar ao menos uma vez, talvez já seja o 
suficiente.

Um estudo feito com 36 motoristas de 
Curitiba (PR) apontou que os infratores 
costumam ignorar as placas de velocidade 
máxima por uma série de razões. Uma delas 
é a falta de credibilidade das instâncias que 
determinam os limites de velocidade. Outra 
razão é o desconhecimento dos critérios que levaram ao limite para aquela via.  
Uma frase comum entre os pesquisados era “antigamente, a velocidade máxima na 
estrada era 80, agora é 110; isso prova que a sinalização nem sempre está correta”.
Sem confiança nos órgãos que definem as velocidades, a percepção dos riscos de 
exceder os limites fica comprometida. Com isso, o motorista passa a se guiar por 
critérios internos, pessoais, sem levar em conta os parâmetros técnicos e legais 
para o seu padrão de comportamento ao volante.

PROBLeMas na 
“PeRCePçãO De RisCO”

Condutor alcoolizado perde a noção da velocidade

Patrícia Gejer Lucas Hayashi Chinen

sx
c.

hu
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JaQueta
COM

aiRBag
DistRiBuiDOR 

PROMete 
PROteçãO 

COntRa 80% 
Das Lesões 

Mais gRaves 
sOFRiDas PeLO 
MOtOCiCLista

Pense naqueles carros com os mais 
variados tipos de airbags (de motorista, 
passageiro, laterais...). Agora pense num 

carro sem airbag nenhum. Mesmo sem essas 
bolsas de ar, que já salvaram a vida de muita 
gente, o carro ainda é um meio de transporte 
muito mais seguro do que a mais segura das 
motocicletas. Afinal, o carro tem uma célula de 
sobrevivência, tem componentes na carroceria 
que absorvem a energia do impacto e ainda tem 
cinto de segurança. A moto não tem nada entre 
o condutor e a pista... Pior: só tem duas rodas.
A boa notícia é que tem engenheiro tentando 
compensar um pouco essa falta de segurança. 
A Leroup, uma empresa brasileira especializada 
em equipamentos de proteção individual, 
associou-se à japonesa Mugen Denko para 
a criação de uma jaqueta que vem com airbag 
embutido. Ou seja, se não dá para evitar 
o tombo, a saída é, pelo menos, minimizar 
o impacto da queda.

entenDa O PROCessO
O equipamento funciona da seguinte forma: 
Uma trava de segurança liga a jaqueta à 
estrutura da moto. Quando o motociclista 
é arremessado, a trava é liberada, acionando 
um cilindro de gás carbônico que infla as 
câmaras de ar da jaqueta instantaneamente. 
O processo todo leva menos de meio segundo, 
mal dá para piscar. 
As câmaras, espalhadas pela jaqueta, abrangem 
as áreas do pescoço, costas, tórax, abdômen, 
coluna cervical e cóccix. Segundo Vanderley 
Almeida, diretor da Leroup, a “jaqueta-airbag” 
protege contra 80% das lesões críticas que 
o motociclista pode sofrer.
Ele explica ainda que é necessário um puxão 
equivalente a 30 quilos para que o cilindro 
seja ativado, o que impede que o motociclista 
acione o airbag por engano, ao descer 
da moto sem destravar o cabo que liga 
a jaqueta ao veículo de duas rodas.
Diferentemente do que acontece com o airbag 
de carro, esse da jaqueta pode ser 
reaproveitado depois de um primeiro impacto. 
“Só precisa trocar o cilindro de CO2, que custa 
em torno de 60 reais”, explica Almeida.
A jaqueta também foi feita com material 
antiescoriação, para minimizar o “esfolamento” 
do motociclista que acaba rolando pela pista. 
Ainda conta com material refletivo aprovado 
pelo Denatran.>>

Mais airbags para o motoqueiro
Embora os veículos de quatro rodas já tenham airbags desde 
os anos 1970 (é isso tudo mesmo), foi só em 2005 que lançaram  
um sistema parecido para as motocicletas. Foi quando a Honda  
instalou o recurso em sua Gold Wing. Nesse caso, a bolsa 
de ar infla sobre o tanque; o objetivo é proteger o motociclista 
em caso de colisão frontal.
Um ano antes, a empresa espanhola APC Systems já havia lançado  
um airbag de capacete, para proteger o motociclista de lesões na  
região cervical. Embora a ideia fosse ótima, ainda não vingou, por  
tornar o capacete muito pesado. Mas é um primeiro passo para  
novos desenvolvimentos visando à segurança sobre duas rodas.

Alexandre Carvalho dos Santos

Alexandre Martins Xavier
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Vanderley Almeida aponta que o objetivo é difundir 
a jaqueta entre as empresas que contam com motociclistas 
profissionais em seus quadros. Ele acredita que o governo 
deve indicar a obrigatoriedade da empresa fornecer 
a jaqueta a seus empregados motorizados, assim como 
qualquer oficina tem o dever de fornecer equipamentos 
de proteção individual a seus pintores e funileiros – para 
ficar num exemplo próximo do CESVI.

“Estamos pleiteando junto ao governo a criação de uma 
norma específica, que dê diretrizes para a profissão 
de motociclista profissional”, afirma Almeida. “Ele tem 
de receber equipamento de segurança como um trabalhador 
comum. Então não se deve classificar essa jaqueta 
como um equipamento de trânsito, e sim associar 
com a lei trabalhista, porque é um equipamento 
de proteção individual.” 

A Leroup tem toda a razão de mostrar 
preocupação com a segurança de quem pilota 
a trabalho. Segundo a Organização Internacional 
do Trabalho, o Brasil é o quarto país com mais 
óbitos provocados por acidentes de trabalho. 
Só perde para a China (a “campeã”), Estados 
Unidos e Rússia. E, coincidência ou não, a área 
de transportes está entre as que mais matam, 
junto com armazenagem e comunicações. 
Vale ou não vale a pena, sair da empresa 
mais protegido?  

PaRa a PROteçãO 
DO tRaBaLhaDOR

Brasil no “top 5” das mortes no trabalho
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previsão é de tempo bom

cledorvino belini, 
presidente da Anfavea

“nossas projeções indicam um 
potencial de mercado interno 

de 6,3 milhões de veículos em 
2020; hoje são 3,7 milhões. 

Desejamos ser não apenas um 
grande mercado, mas também 
um grande produtor mundial”

Alexandre Carvalho dos Santos e Eduardo Augusto dos Santos

Com a economia aquecida e a classe 
C realizando todos os seus sonhos de 

consumo, a indústria automobilística tem 
batido recorde atrás de recorde positivo. 

Em 2011, as vendas de veículos no Brasil 
(automóveis, comerciais leves, caminhões 

e ônibus) foram de 3,63 milhões de 
unidades, um crescimento de 3,4% em 
relação ao resultado de 2010. É muito 
carro... E seria normal uma queda nos 

números, já que, uma hora, todo mundo 
já vai estar de carro novo. Mas, segundo 
Cledorvino Belini, presidente da Anfavea 

(Associação Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores), ainda há muito o 

que comemorar nos próximos anos.

os resultados de vendas em 2011 estiveram 
dentro das expectativas da associação? 

como a crise europeia pode afetar os negócios 
das montadoras no brasil? 

você considera que o investimento que as marcas 
associadas têm feito no brasil é compatível com o 
tamanho e o potencial do nosso mercado?

como avalia a participação das marcas chinesas até agora?

de forma geral, como a indústria tem se preparado 
para a obrigatoriedade de equipar seus veículos com 
Abs e airbag daqui a dois anos? 

uma vez que os veículos sairão de fábrica em 2014 com 
equipamentos de segurança que hoje são considerados 
como opcionais caros, há alguma preocupação de que, 
entre 2012 e 2013, o consumidor prefira aguardar até 
2014 para fazer sua compra?

Levando em consideração a conjuntura econômica,
quais as perspectivas da Anfavea para 2012?

e a exportação?

Foi um bom ano. O resultado era esperado, tendo em 
conta que o mercado vem crescendo continuadamente 
desde 2004; portanto, 2011 é o oitavo ano de 
crescimento consecutivo, marca que poucos 
países registram hoje no mundo automotivo. Agora 
esperamos crescimento de mercado – que ainda tem 
muito à frente – a taxas que acompanhem a evolução 
do PIB. A médio e longo prazos, nossas perspectivas 
são promissoras.

As crises do mundo contemporâneo são globais, 
não é possível conseguir neutralizar totalmente 
seus efeitos apenas com medidas internas.  
O jogo envolve países e blocos. Crise na Europa 
pode significar, por exemplo, encolhimento  
e endurecimento de mercados importadores, 
afetando as exportações. A expectativa e o esforço 
governamental é de que não ocorram reflexos 
sobre a economia brasileira e o consumo interno. 
Acreditamos que o País está preparado para evitar 
maiores efeitos sobre a economia nacional.

A indústria automobilística exige investimentos 
continuados em toda a cadeia. Para o período  
2012-2016 estão programados investimentos de 
cerca de US$ 22 bilhões pelas empresas montadoras 
associadas à Anfavea. Destinam-se à ampliação 
da capacidade de produção, a novos processos 
industriais, inovação tecnológica e desenvolvimento  
e lançamento de novos produtos. São investimentos 
de grosso calibre, mas indispensáveis para  evoluirmos 
em termos de mercado interno, exportações 
e produção.  Ao fim desta década, a indústria 
automobilística brasileira deverá ganhar novas 
posições em termos globais, como mercado interno 
e como produtor automotivo mundial. Nossas 
projeções indicam um potencial de mercado interno 
de 6,3 milhões de veículos por volta de 2020; hoje 
são 3,7 milhões. Desejamos ser não apenas um 
grande mercado, mas também um grande produtor 
automotivo mundial, um produtor de primeira classe.

O importante é que a competitividade da produção 
nacional venha a ser fortalecida, para poder fazer 
frente à forte concorrência do produto importado 
em nossos mercados de exportação e no próprio 
mercado interno. Novas marcas, chinesas ou de 
outras nacionalidades, são atraídas pelo potencial 
do mercado brasileiro. Todos podem vender aqui, 
e fabricar também, se quiserem, respeitadas as 
regras do livre mercado e da livre concorrência. 

Os equipamentos ABS e airbag estarão 
em todos os veículos brasileiros e importados 
de acordo com o cronograma do Contran. 
A indústria está preparada para isso.

O mercado continuará a fluir normalmente, 
sabendo-se que a inovação tecnológica é constante 
e o consumidor torna-se cada vez mais exigente. 
A evolução tecnológica permanente é uma das 
características da indústria automobilística, e no 
Brasil não é diferente. O consumidor tem ampla 
possibilidade de escolha no País, com as marcas 
ofertando cerca de 1.500 modelos e versões de 
veículos leves e veículos comerciais. 

Um crescimento de mercado em torno de 4% 
a 5%, com vendas entre 3,77 milhões e 3,81 
milhões de unidades; exportações ainda com 
dificuldades, pois deverão seguir para o exterior 
cerca de 510 mil veículos, um recuo de cerca de 
5% em relação a 2011. Com isso, a produção 
deverá situar-se na casa de 3,49 milhões, 2% 
sobre 2011. Mercado interno e produção terão, 
dessa forma, novos recordes.

A exportação ainda estará longe dos melhores dias, 
quando chegamos a exportar, em 2005, cerca 
de 724 mil veículos completos. Os obstáculos 
de competitividade, que são gerais para toda a 
economia, a retração dos mercados externos 
e o acirramento da concorrência explicam as 
dificuldades das exportações. Hoje há uma sobra 
de capacidade instalada no mundo de 25 milhões 
de veículos e, claro, todos querem colocar essa 
sobra no mercado internacional. Mas são apenas 
os mercados emergentes, como o Brasil, que 
oferecem perspectivas de expansão.
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gente Que MORRe 
“a tRaBaLhO” Cesvimap fez estudo na

espanha sobre acidentes 
ocupacionais no trânsito

Acidentes de trânsito  
“a trabalho”... Qual a 
dimensão desse problema? 

Na Espanha, o Cesvimap decidiu 
estudar a questão, com o objetivo 
de oferecer embasamento para 
a tomada de decisões – tanto na 
esfera pública quanto na privada – 
em prol da segurança viária.
Na terra de Salvador Dalí, 10% dos 
acidentes ocupacionais acontecem 
no trânsito. Quando se fala em 
acidentes fatais, a representatividade 
do trânsito sobe para 40%; ou seja, 
de cada 10 mortes em acidentes 
de trabalho, quatro têm a ver com 
o trânsito. Quase 300 pessoas 
morreram dirigindo na Espanha 
em 2009, em deslocamentos 
relacionados ao trabalho. 

Segundo o levantamento do 
Cesvimap, quando se trata  
de acidente ocupacional de trânsito, 
cerca de 70% das ocorrências 
se dá no itinerário entre casa e 
trabalho. 
Essas são as ocorrências mais 
comuns entre pessoas que não 
trabalham como motoristas  
(a maioria). Já entre os que 
dirigem profissionalmente, 62,3% 
dos acidentes fatais acontecem 
em tarefas realizadas ao longo do 
horário de expediente. 
Esses dados foram levantados por 
uma análise estatística que partiu 
de mais de 5 milhões de relatórios 
de acidentes ocupacionais, dos 
mais diversos tipos, ocorridos
entre 2005 e 2009.

Entre os dados interessantes 
que o estudo identificou, está 
a relação entre o tipo de veículo 
usado e o índice de fatalidades. 
Em 2009, cerca de metade 
dos acidentes ocupacionais de 
trânsito, 49%, envolveu veículos de 
passeio, enquanto apenas 19,2% 
envolveram motocicletas. Mas, 
quando se trata de acidente fatal, 
a participação dos veículos de 
passeio cai para 38,9%, enquanto 
a das motos permanece quase a 
mesma dos acidentes em geral 
com esse tipo de veículo: 18,4%. 
Ou seja, quase sempre 
que o acidente envolve uma 
motocicleta, há uma morte.>>

Alexandre Carvalho dos Santos

- Em porcentagem. Na Espanha.  
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A veLocidAde precisA 
ser bem cALcuLAdA

o fim dA pLAcA de rAdAr

o condutor deve respeitAr
os Limites de veLocidAde

“ Tínhamos verificado um aumento do número 
de acidentes em locais onde não podíamos realizar 
a fiscalização, até então, pois os condutores só reduzem 
a velocidade quando estão próximos ao radar. 
Principalmente quanto à ultrapassagem em local proibido, 
em que as pessoas abusam do limite de velocidade, 
provocando muitos acidentes. Muitas pessoas falam 
sobre a ‘indústria da multa’, mas o foco da Polícia 
Rodoviária Federal é que o condutor saiba que deve 
respeitar os limites de velocidade em qualquer trecho 
da rodovia. Portanto, ninguém pode alegar que foi pego 
desprevenido. A fiscalização da PRF continua com base 
na realidade de cada via e nos critérios estabelecidos 
em seus manuais de procedimento, que determinam 
os pontos estratégicos de maior incidência de acidentes.  
A PRF fará um monitoramento constante das operações 
com radar para verificar a eficiência desse novo 
sistema de fiscalização.”

“ Não podemos pensar somente nos estados 
que têm boas rodovias e técnicos capacitados para 
o cálculo da velocidade de segurança na via, e sim em todo 
o Brasil, que tem problemas seríssimos nestes aspectos. 
É um desgaste muito grande quando se coloca um radar, 
sem a placa de aviso, sendo que a velocidade nessa 
via foi calculada de forma errada, sem métodos 
apropriados. Se as rodovias tivessem boa infraestrutura 
e forem bem sinalizadas, com as velocidades 
adequadamente calculadas e regulamentadas, não seria 
necessário colocar nenhuma placa. Nesta situação, 
praticamente 85% dos motoristas andariam na velocidade 
correta. O cálculo errado da velocidade na via provoca
o descrédito do usuário. O próprio órgão de trânsito está 
induzindo à infração, sendo que, quando a velocidade 
da via é mal calculada, acabam ocorrendo acidentes. 
Agora que estamos diante da Década de Ações para 
a Segurança do Trânsito, estabelecida pela ONu, 
devemos ter a preocupação de melhorar a infraestrutura 
e a sinalização das vias, para depois fiscalizar.” 

no final de dezembro de 2011, o Contran 
(Conselho Nacional de Trânsito) determinou novas 
regras para a fiscalização de velocidade. Agora, 

de acordo com a Resolução 396, as autoridades 
de trânsito estão desobrigadas de colocar placas 
de avisos sobre a existência de radares fixos e móveis. 
E ainda, não há mais a necessidade de justificativa por 

maria da penha nobre,
Arquiteta e especialista em trânsito. 

Luciana rocha,
Inspetora da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

meio de estudo técnico para o uso dos medidores 
móveis de velocidade. 
Segundo o Contran, o objetivo é reduzir o número 
de acidentes e tornar mais eficiente a fiscalização 
das infrações de trânsito. 
O assunto tem gerado debate entre especialistas 
em trânsito e órgãos ligados à fiscalização.
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Dá para melhorar

Metas factíveis

Para a redução dos acidentes de trânsito ocupacionais, 
o Cesvimap sugere algumas medidas que podem ser 
promovidas pelas próprias empresas. Confira a seguir.
As dicas valem para a realidade brasileira também.
-  Quando as empresas têm refeitórios e áreas de 

descanso internos, elas evitam – ou pelo menos 
diminuem – as saídas e deslocamentos ao longo do 
horário de trabalho. 

-  A empresa pode estimular o uso do transporte coletivo, 
como opção aos deslocamentos em veículos individuais.

-  A flexibilidade nos horários de entrada e saída do trabalho 
contribui para a redução dos deslocamentos entre casa e 
trabalho nos horários de pico de tráfego.

-  A empresa pode informar constantemente seus 
colaboradores sobre o estado das estradas, pontos 
perigosos e índices de acidentes.

-  Também pode conscientizar seus colaboradores sobre  
a importância da manutenção preventiva em seus veículos. 

-  Informar os colaboradores sobre os acidentes ocorridos, as 
causas e consequências, para evitar que sejam repetidos.

De maneira geral, o Cesvimap recomenda que
as empresas promovam treinamento relacionado
a segurança viária para seus colaboradores, assim 
como campanhas periódicas – tanto por grupos 
quanto direcionadas epecificamente para quem exerce 
atividades de risco na companhia.
De olho nas recomendações da ONU para a Década
de Ações para a Segurança Viária, o governo espanhol 
tem objetivo de reduzir em 30% as fatalidades 
ocorridas nos itinerários entre casa e trabalho.Treinamento dos motoristas da empresa é fundamental
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Retrato do acidente ocupacional
Entre as conclusões a que o Cesvimap chegou, as mais relevantes foram as seguintes:
- Assim como acontece com outros acidentes de trânsito na Espanha, os acidentes        
  ocupacionais estão diminuindo.  De 87.038 acidentes de trânsito ocorridos em 2007, 
  o número caiu para 68.883 em 2009.
- Metade dos acidentes envolve o próprio veículo da vítima. 
- Quase 60% das vítimas de acidentes de trânsito ocupacionais são homens.
- Os setores de construção e transporte são os que registram a maioria
  das fatalidades (28%).
- Geralmente a vítima tem contrato permanente com o empregador (59% dos casos).
- A grande maioria dos acidentes acontece durante os trajetos e ida e volta
  para o trabalho (71,7%).

Cesvimap – espanha
Primeiro CESVI do mundo, o Cesvimap foi criado em 1983,
em Ávila, na Espanha, com o objetivo de estudar o automóvel, 
tendo foco em metodologias de reparação de danos provocados 
por colisões de trânsito e também na segurança viária. 
O Cesvimap também conta com um centro de tratamento
de veículos fora de uso, com duas missões: eliminar  
os componentes contaminantes do veículo e reaproveitar as 
peças em bom estado. Saiba mais: www.cesvimap.com



sistemAs
vão 
render
conversA 
entre
veícuLos 
e viA
inteligência embarcada permitirá troca 
de informações entre veículos e central  
de gestão viária, melhorando o tráfego 
e prevenindo acidentes

se depender dos desenvolvedores de tecnologia 
embarcada, a vida do motorista vai ser moleza 
em pouco tempo. A tendência, cada vez mais, 
é de que os sistemas tomem decisões pelo 

motorista, ou pelo menos façam de tudo para que 
ele esteja muito bem informado sobre o que está 
acontecendo na via – facilitando que procure 
as melhores (e mais seguras) opções no trânsito.
Esses novos sistemas eletrônicos não devem demorar 
a chegar por aqui. São os avanços da tecnologia wireless 
(de comunicação sem fio) que estão possibilitando essas 
novidades. Ela permitirá tráfego de informações entre 
um veículo e outro e também entre o carro e a gestora 
da via monitorada – tudo por meio de antenas fixadas  
em pontos estratégicos da via. 
As possibilidades dessa troca de informações são muitas. 
O foco, pelo menos no começo, será na gestão da via 
em deixar o motorista bem informado sobre condições 
do trânsito, e em minimizar os riscos de acidentes. 
Vai ser mais fácil e seguro dirigir.

A comunicação entre veículo e gestora da via 
(pode ser uma concessionária de estrada ou 
o órgão responsável pelo trânsito da cidade) 
promete revolucionar a forma como entendemos 
a realidade sobre quatro rodas. Imagine o painel 
do seu carro avisando-o de que há um acidente 
2 quilômetros à frente, e já sugerindo uma rota 
alternativa, para fugir do congestionamento... 
Esta é uma das possibilidades da comunicação 
que partirá da gestora. Outra será avisar o 
motorista sobre uma neblina forte na estrada 
e, em seguida, dar dicas de condução segura 
em condições de pouca visibilidade (você pode 
trocar “neblina” por “temporal”, “engavetamento”, 
“animais na pista”...). 
Essas dicas podem ser feitas via sistema de 
áudio, para que o motorista não desvie o olhar 
do trânsito. Mais uma? A gestora poderá enviar 
informações sobre datas de vencimento do IPVA, 
dar dicas de manutenção preventiva, etc.

CentRaL
         fala com o veíCuLO

Há ainda o recurso que permite aos veículos se 
falarem. Os assuntos: velocidade e situação de 
emergência. Um veículo mais à frente receberá 
a informação de que um carro se aproxima em 
grande velocidade, chamando atenção para a 
necessidade de abrir espaço para ultrapassagem 
– um recurso que pode facilitar as coisas para 
ambulâncias e carros de bombeiro ou polícia. 
Com o aviso, o motorista poderá dar passagem 
com antecedência, o que evita os sustos comuns 
quando você descobre um carro “empurrando o 
seu” no retrovisor.
Já se for o seu carro se aproximando muito 
rapidamente do veículo à frente, o sistema 
identificará a possibilidade de colisão e fará um 
alerta sobre a necessidade de uma frenagem, ou 
de uma redução brusca de velocidade, para evitar 
um acidente.
Entre as funcionalidades da tecnologia, há até 
a possibilidade de identificar uma aglomeração 
de pedestres à frente. A informação poderá 
ser retransmitida para outros veículos que 
se aproximam da aglomeração urbana – 
um importante alerta para a prevenção de 
atropelamentos.

Imagine a seguinte situação: seu carro 
esquentou além do normal, e você precisa parar no acostamento. Com 
a função que permite ao veículo se comunicar com a gestora da via, o 
carro terá condições de monitorar a situação eletronicamente e enviar 
informações sobre o que está acontecendo, além de seus dados de 
licenciamento. De posse das informações, a gestora poderá tomar 
algumas providências. 
Por exemplo: enviar uma mensagem a todos os outros veículos da via, 
alertando sobre um carro parado no acostamento em certo trecho. Ou 
comunicar à equipe de apoio que há um carro de determinado modelo e 
cor necessitando de auxílio.

veíCuLO
   fala com o a CentRaL

veíCuLO
      fala com o veíCuLO

incêndio à frente não será mais surpresa quando a 
gestora da via se comunicar com o painel do seu veículo
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A troca de informações entre gestora e veículos 
dará à central uma visão geral do sistema viário. 
Falta de dados não será mais argumento para a 
demora nas ações de melhoria de ruas e estradas. 
A gestora terá condições de identificar trechos 
com frequência de congestionamentos, pontos de 
constante redução de velocidade ou de acidentes. 
A inteligência que faltava para um ponto de partida 
em ações de correção e prevenção de riscos.  >>

Roberto Shintate
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OutRas 
FunCiOnaLiDaDes

nãO é PaRa
tiRaR as MãOs
DO vOLante
O sistema pode ser perfeito, mas o motorista continua sendo humano. Por 
isso, há outros riscos a se considerar. 
Por exemplo: a quantidade de informações pode acabar incomodando ou 
distraindo o motorista. Ou o contrário: se o motorista se sentir confortável 
demais com o apoio do sistema, ele pode deixar de prestar a devida atenção 
ao que ocorre ao seu redor – uma atitude perigosa e que, muitas vezes, pode 
ser fatal.
Assim como outros sistemas de segurança, a inteligência embarcada é um 
complemento à inteligência do motorista. Ela não elimina a importância da 
prudência, da atenção e do bom senso na condução do automóvel.

Além de servirem como recursos de segurança e gestão de trânsito, a 
inteligência embarcada pode ter outras serventias. Pode, por exemplo, 
oferecer aos usuários mídias eletrônicas de entretenimento, acesso à 
Internet, músicas e notícias via sistema de rádio embarcado e até conexão 
com sistemas de comunicação do tipo SMS, semelhantes aos dos celulares.
Será possível também sofisticar a fiscalização, identificando veículos com 
pendências no recolhimento de tributos ou com notificações 
de busca e apreensão. 

uso na fiscalização 
de cargas virá 
primeiro
Basta um pouco de paciência. No Brasil, já 
existe movimentação para que se implante 
a tecnologia de comunicação entre veículos 
e postos de fiscalização – no caso, o 
objetivo é ganhar rapidez na checagem 
das cargas transportadas. O projeto, 
que é federal, se chama Brasil ID, e fará 
essa conferência eletrônica com sinal de 
radiofrequência, que partirá do caminhão 
para as antenas de captação.
A base do sistema são etiquetas 
eletrônicas inseridas nas caixas da carga. 
Essas etiquetas terão informações sobre 
o conteúdo, a quantidade e o destino das 
cargas. Uma antena instalada no baú do 
caminhão encaminhará essas informações 
para o órgão fiscalizador.
Espera-se que a tecnologia dê 
dinamismo à fiscalização, diminuindo 
a evasão fiscal e possibilitando fazer 
o rastreamento das cargas.

para cada fim ao qual elas se destinam. Não existe nada 
melhor do que a utilização de satélites (GPS/ GPRS) para 
saber, online, o exato posicionamento de um caminhão. 
Mas se esse mesmo caminhão for roubado e rapidamente 
colocado dentro de um galpão, provavelmente o sinal do 
GPS irá cair. Nesse momento, na tela do computador, o 
gestor da frota poderá ver que o veículo saiu do trajeto 
inicialmente traçado, bem como sua última localização, 
mas onde estará? Para completar, os criminosos 
ainda se equipam 
com os inibidores de 
sinais, conhecidos 
como jammers. Eles 
embaralham os sinais 
que o equipamento de 
monitoramento recebe 
e transmite; é como se 
não existisse mais o 
produto no veículo.
Com a radiofrequência, 
isso não ocorre, já que 
ela, ao ser acionada, 
continua emitindo sinais, que permitem a localização 
do bem rastreado. Para chegar ao veículo roubado, 
as equipes de pronta-resposta das empresas de 
rastreamento – sejam carros, motos, helicópteros ou até 
aviões – seguem os sinais emitidos pelo equipamento e 
chegam, com precisão cirúrgica, ao local onde o veículo 
está escondido, mesmo que esteja em certos níveis de 
subsolo.
Em um país com as dimensões continentais do Brasil 
e com os altos índices de criminalidade, precisamos, 
de fato, ter soluções distintas para necessidades tão 
diversas. Só assim podemos ser eficientes, seja no 
monitoramento ou no rastreamento.

nos últimos anos, o mercado de rastreamento 
e monitoramento de veículos tem crescido 
exponencialmente. Muitas empresas têm entrado 

nesse segmento, uma série de mudanças na legislação 
trouxe o tema para a ordem do dia, e o público tem 
ficado mais atento também ao assunto.
Mas algumas questões não acompanharam a 
velocidade e a proporção que o assunto tomou. Uma 
delas é o conceito do que é rastreamento e o que é 
monitoramento. Na primeira impressão, são termos 
semelhantes, mas no dia a dia das operações e do 
negócio, eles são completamente distintos.
O monitoramento é o processo para acompanhar o passo 
a passo que esteja sendo dado pelo veículo. Os produtos 
desenvolvidos para tal finalidade utilizam a tecnologia 
GPS e GPRS, a primeira para coleta de informações 
geo-referenciais e a segunda para transferência dessas 
informações para uma central de processamento. O 
monitoramento é muito utilizado pelas empresas para 
o gerenciamento de frotas, para saber, online, se uma 
carga está próxima do local de destino, se houve um 
desvio da rota programada ou se ainda vai demorar mais 
do que o previsto (em virtude de um congestionamento, 
por exemplo).
Já o rastreamento não tem a finalidade do 
acompanhamento simultâneo, nem pontua a localização 
de um veículo na tela de um computador, salvo em 
algumas exceções. Não é esse o objetivo dele e não 
foi concebido para tal fim. O conceito de rastreamento 
se aproxima mais da procura de sinais para encontrar 
o objeto perdido ou roubado. Por isso, os produtos 
desenvolvidos utilizam a tecnologia da radiofrequência, 
considerada ideal para os casos de roubo e furto.

Cada tecnologia 
para uma finalidade
A radiofrequência não é melhor nem pior do que o GPS 
ou o GPRS. Todas essas tecnologias são excelentes 

rAstreAmento não é
monitorAmento
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Ronaldo Megda

“Precisamos, de fato, 
ter soluções distintas 
para necessidades 
tão diversas. Só assim 
podemos ser eficientes”

Ronaldo Megda
é vice-presidente do Grupo Tracker

Comunicação entre veículos 
permitirá alertar sobre 

aglomerações urbanas, para 
evitar atropelamentos
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reguLAção de sinistros:
LinhA evoLutivA
houve um tempo em que o papel era a base de tudo. Com o processo 
eletrônico, a regulação nunca mais foi a mesma. ainda bem!

Alexandre Carvalho dos Santos 
e Eduardo Augusto dos Santos

Luciana Ruffato

Quando se fala em regulação de sinistro, 
a mudança de século realmente fez 
diferença. Pelo menos para a SulAmérica 

Seguros. A passagem dos anos 1990 para 
os anos 2000 foi de um salto evolutivo 
no processo que envolve a vistoria do sinistro, 
o orçamento, a aprovação do reparo e a 
gestão dos dados. E esse túnel do tempo 
tem nome na companhia: perícia eletrônica.

gilvan alves, da sulamérica: 
“O orçamento eletrônico
nos deu um parâmetro,  
deixando para o perito 
e o orçamentista apenas 
a decisão sobre se troca 
ou repara a peça.”

O ano 2000 foi o marco zero de uma revolução que não tem mais volta. 
Antes disso, o trabalho era todo baseado em papel impresso.  
A ferramenta de trabalho do perito era uma calculadora, uma máquina 
fotográfica e um lápis, para tirar decalque do chassi. A oficina tinha 
de anotar quais eram as peças avariadas e, então, fazer uma cotação 
por telefone com o distribuidor de peças. O perito da seguradora então 
precisava criticar esse orçamento e transcrevê-lo para um relatório 
de vistoria interna da SulAmérica. O processo todo era registrado no 
sistema, que gerava um “contas a pagar”. A margem de erro poderia 

ser muito grande.  
Quando o processo 
se tornou online,  
a companhia ganhou 
capacidade de 
integração, 
velocidade, eficiência 
e um critério técnico 
para a formação 
dos orçamentos. 
“Antes, como não 
havia base técnica de 
tempo e preço, havia 
muita discussão 
entre companhia 
e oficina”, explica 
Gilvan Braz Alves, 
superintendente 

executivo de prestadores da SulAmérica Seguros. “O orçamento 
eletrônico nos deu um parâmetro, deixando para o perito e o 
orçamentista apenas a decisão sobre se troca ou repara a peça.”
Confira a seguir as principais conquistas dessa evolução do processo 
de regulação, segundo Gilvan Alves, da SulAmérica.

vistoria remota
“A partir desse início com o orçamento eletrônico, a SulAmérica 
decidiu investir num modelo de vistoria remota. Passamos a cadastrar 
oficinas que fazem, elas mesmas, o orçamento dentro de parâmetros 
definidos pela SulAmérica. Essa informação é transmitida para dentro 
da seguradora e temos uma estrutura de peritos internos apenas 
validando esses preços. Uma decisão que nos deu uma produtividade 
muito relevante. 
Por exemplo, na região de São Paulo, em função do trânsito,a 
produtividade média era de 6 orçamentos por dia; quando você muda 
para um modelo de vistoria por imagem, essa média sobe para 12 
orçamentos diários. Hoje, o processo por imagem já representa 65% 
da operação, enquanto 35% ainda está na mão de peritos externos.”

Base de dados
“Passamos a ter uma informação muito mais organizada do serviço 
de campo. Ter um orçamento aberto, distribuído por tabelas, permite 
que você tenha uma verdadeira gestão do sinistro. Antes, quando o 
orçamento era feito em papel, só os valores finais eram aproveitados; 
você cadastrava esse valor e pagava a oficina. Hoje, a companhia 
conta com todas as informações do orçamento disponíveis para 
um acompanhamento do que foi aprovado: a quantidade de peças 
aprovadas por orçamento, por oficina, por perito... Essa visão geral 
permite que se tenha uma gestão de custo muito melhor. Dá para ver, 
na base de dados, quantos para-lamas do lado esquerdo eu aprovei do 
Gol Geração 5, na região metropolitana de São Paulo... Ou ainda quais 
peças costumam ser mais substituídas e onde esse processo ocorre 
mais: oficinas multimarcas ou concessionárias.”

Redução de custo
“Quando você tem a informação de onde está 
gastando, você tem condições de gastar 
melhor. Se eu identifico no sistema que a 
companhia está enviando 100 carros para 
a oficina A e 10 carros para uma oficina B, 
eu posso antecipar uma negociação de uma 
compra melhor com a oficina A. O objetivo 
principal nunca foi gastar menos, e sim 
gastar melhor. A SulAmérica tem hoje 30 mil 
sinistros por mês, e eu preciso saber o que 
se passa com cada um. Tendo a segurança da 
informação mais a gestão dos dados, consigo 
uma economia e uma performance melhor no 
custo do sinistro.”

Oficinas: antes e depois
“Olhando para o que as oficinas multimarcas 
faziam antes, elas tinham que preencher cada 
folha com todas as peças avariadas, fazer 
o cálculo de quanto deveria ser pago pelo 
serviço, ficar ao telefone cotando essas peças, 
transcrever a cotação e passar a informação 
a limpo para negociar com a seguradora... 
Em muitas oficinas, o próprio dono tinha 
de fazer o orçamento, deixando de se dedicar 
a outras atividades muito importantes. 
Com a evolução, hoje você tem diversas >> 
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oficinas com profissionais dedicados só a 
elaborar orçamentos.
E o próprio CESVI colaborou para essa 
evolução, formando profissionais para 
operar dentro de um modelo de perícia 
eletrônica. Hoje trabalhamos com oficinas 
preparadas tanto na gestão quanto para 
fazer um orçamento eletrônico, com rapidez e 
segurança na informação.”

Peritos: a virada
“Quando o perito devolveu a calculadora para a 
companhia e, em troca, recebeu um notebook, 
a primeira reação foi um choque. Os mais 
jovens até se adaptaram numa velocidade 
maior, mas os peritos com mais de 20 anos 
de casa acharam que não conseguiriam fazer. 
Felizmente, com tempo, conscientização e 
estímulo ao uso, não tivemos nenhum perito 
que não fosse aproveitado no novo modelo. 
Pode até ter saído gente, mas ninguém em 
função da modernização da ferramenta. 
Nossos peritos já tinham o conhecimento 
do automóvel, mas faltava um sistema que 
organizasse a informação. E o programa 
ofereceu esse recurso. Antes, quando 
chegavam a casa, depois de um longo dia de 
trabalho, eles ainda tinham de transcrever 
todas as informações. Agora, com a conexão 
online, o trabalho é transmitido na hora, e o 
perito chega em casa já com tudo resolvido.”

Futuro da regulação
“O mercado espera que o software tenha informações ainda mais 
completas sobre os veículos. A inteligência embarcada está cada vez 
maior, as oficinas precisarão de cada detalhe para dar suporte a quem 
fará o orçamento e quem executará o serviço. 
Outra possibilidade é uma interação maior, que dê mais agilidade 
ao processo. Imagino que o próprio cliente vá tirar a foto do dano 
e enviá-la para a seguradora, dando início ao trâmite do sinistro. Hoje, 
todo mundo tem um celular com câmera de alta resolução. Às vezes, 
você deixa de ter um registro do 
momento do acidente e acaba 
só vendo foto do carro já sobre 
a bancada da oficina. Perde-se 
muito aí, porque a imagem real do 
que aconteceu estava no momento 
anterior: você poderia ver a 
posição em que o carro ficou na 
rua, qual a posição do outro carro 
envolvido, a situação da via...
E, finalmente, acredito que vamos 
caminhar para um trabalho de 
relacionamento mais forte com 
as oficinas, para ter um processo 
mais ágil de solução de sinistro. 
Eu não vejo sentido em mobilizar um profissional por 400 quilômetros 
para ver um carro, quando já temos ótimas soluções de imagem 
e transmissão de orçamento, que a própria oficina pode providenciar. 
É uma vantagem para ela também, que vai ter menos carros parados 
no seu espaço, vai ter um giro melhor e um cliente mais satisfeito.”

gilvan:

“O objetivo principal 
nunca foi gastar 
menos, e sim 
gastar melhor.”

Órion faz parte dessa evolução
Desde o começo do projeto Órion, o sistema 
de gestão de sinistros tem sido utilizado pela 
SulAmérica em suas ações de modernização 
da regulação. Ao longo desses anos, foram mais 
de 2,5 milhões de perícias e mais de 800 oficinas 
referenciadas que fazem regulação por imagem 
via Órion. Todo o processo inclui integração total 
ao sistema corporativo da SulAmérica.
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Profissionais que deixaram 
o setor de seguros para 
usar sua experiência 
na gestão de oficinas

Alexandre Carvalho dos Santos

Alexandre Martins Xavier

Mário Lyra: 
13 anos de 
seguradora 

antes de virar 
dono de oficina

Que tal saber antecipadamente tudo o que o cliente espera da sua prestação 
de serviços? Melhor ponto de partida, impossível, não é? Pois este tem sido 
o trunfo de profissionais que deixaram bons cargos em companhias de seguros 

para se aventurar no outro lado: a direção de uma oficina. 
Em sua rotina de contatos com as empresas de funilaria e pintura, o CESVI 
apurou que o negócio da reparação tem atraído muitos profissionais de seguradoras, 
que chegam para assumir toda a parte de gestão da oficina. A experiência 
acumulada em anos de mercado segurador dá, às reparadoras desses profissionais, 
uma série de vantagens competitivas. A principal: entender o que se passa 
na cabeça do cliente.

atendendo como queria ser 
atendido
Esses novos reparadores egressos do seguro trazem, 
além da experiência como antigos clientes, a facilidade de 
relacionamento com “ex-colegas”. Embora não seja uma 
garantia de parceria, ter muitos contatos dentro 
das seguradoras certamente abre portas. É o que revela 
Mário Lyra, proprietário das oficinas Auto Prime: 
“Em cada seguradora, eu conheço pelo menos uma pessoa. 
Seja perito, supervisor, gerente de sinistro... Não é só 
isso que vai lhe dar um credenciamento, mas facilita muito 
quando você já sabe com quem deve falar lá dentro.”
Lyra começou no mercado segurador há quase 20 anos, 
em Recife, como perito estagiário na Mapfre Seguros. 
Ao longo da carreira, passou praticamente por todas 
as qualificações de perito, incluindo cargos de supervisor 
e perito sênior. No total, foram 13 anos dentro da 
companhia. Já em São Paulo, Lyra assumiu cargo de gestão 
na supervisão do trabalho em oficinas, sendo responsável 
pelos trabalhos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais 
e no próprio Estado de São Paulo. 

e que facilita muito o relacionamento com o cliente”, afirma.
Na Agnus, Sérgio Luisi gerencia toda a parte 
de orçamentação, acompanha todos os processos e faz 
atendimento às seguradoras. Ele destaca a vantagem 
que é compreender como o seu cliente pensa: “Eu já falo 
a linguagem da seguradora, e isso influencia muito na forma 
como você vai passar ou pedir alguma coisa. Sempre 
me limito a passar especificamente o que tem a  ver com 
o sinistro, de forma a não haver confusão.”
O bom relacionamento tem funcionado. Hoje a Agnus presta 
serviços para quatro seguradoras (Allianz, Azul, HDI e Porto 
Seguro) e atua com uma capacidade de 150 carros 
por mês. “Agora eu vejo um carro e já sei, dentro 
daquilo que o dono do veículo está pedindo, que 
processos a companhia vai autorizar ou não. Aí fica 
tudo mais transparente na comunicação com esses 
dois clientes”, explica. >>

sem tropeço no idioma
Quem também trocou as apólices pela funilaria foi Sérgio 
Luisi, um dos sócios da Agnus Recuperadora de Veículos, 
oficina de Guarulhos (SP). 
Mas Luisi fez um caminho de ida e volta, já que trabalhava 
com reparação antes de atuar com seguros. 
Após trabalhar com orçamentos em uma concessionária 
e depois na oficina Kalu Import, em São Paulo, Luisi foi 
contratado pela Allianz Seguros, onde permaneceu por 
quase sete anos. Na seguradora, trabalhou com vistoria 
e supervisão interna de processos. Até que decidiu usar 
essa experiência dentro da oficina, assumindo a gestão 
da Agnus. “Nessa vivência em seguradora, aprendi que a 
oficina enxerga a vistoria de uma forma muito diferente da 
companhia. Então a leitura e o entendimento de um aviso de 
sinistro é uma bagagem importante que eu trouxe para cá, 

Todo esse tempo atuando em proximidade com as oficinas 
parceiras da Mapfre foi fundamental para a formação de 
um conceito sobre bom atendimento de uma reparadora. 
Ele reconheceu os fatores comuns nas oficinas 
diferenciadas, e também quais eram as reclamações 
mais constantes das companhias. 
A fórmula estava pronta; faltava aplicá-la. Foi natural então 
a passagem de cliente para prestador de serviço.
E deu muito certo. Já na direção de uma oficina Auto Prime, 
em Pinheiros, na cidade de São Paulo, Mário Lyra acaba 
de abrir uma segunda unidade da marca, agora no bairro 
da Lapa. A nova estrutura tem capacidade para atender 
até 250 carros por mês, e vai oferecer um serviço 
especializado em reparos rápidos. As duas unidades 
utilizam o sistema Órion de gestão de sinistros para 
os orçamentos dos reparos.
“Tudo aquilo que eu esperava de uma oficina quando 
estava na seguradora, e às vezes tinha até de brigar para 
conseguir, agora eu faço questão de oferecer para os meus 
clientes”, avalia Lyra. “O conhecimento da necessidade 
da companhia e do segurado me ajudou muito a estruturar
o meu negócio.”

nova auto Prime em preparativos 
para a inauguração, que aconteceu em janeiro

sérgio Luisi, da oficina agnus: 
“Eu já falo a linguagem da seguradora”
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“É comum, em qualquer oficina, acontecerem problemas como o atraso 
no recebimento de uma peça, um defeito na cabine que interrompa 
o trabalho... O que eu percebi quando estava em seguradora? 
Esses problemas aconteciam e ninguém comunicava a companhia. 
Por isso, implantei um sistema de gestão na Auto Prime, para registrar 
cada ocorrência e cada etapa do reparo. O carro chegou, entra 
no sistema; faltou uma peça, entra no sistema; a pintura terminou, 
entra no sistema... E qualquer problema é devidamente comunicado 
para a companhia. A antecipação faz com que o índice de reclamação 
aqui seja muito baixo.” 
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informação para a seguradora

Mário Lyra

Mário Lyra

Sérgio Luisi

Parceiro bom não dá problema

não deixar o cliente a pé

Mas como essa experiência ajuda a evitar  
problemas na relação com a seguradora? 
Mário Lyra e sérgio Luisi apontam situações 
em que o passado na companhia faz a diferença.

experiência na prática

“Aprendi que a companhia de seguros valoriza muito o atendimento ao 
cliente, e disseminei essa mentalidade aqui na oficina. Seguradora não 
quer tratar com oficina que dá dor de cabeça, que está sempre levando 
alguma complicação para a companhia resolver e, principalmente, 
que vira o segurado contra a seguradora. Por isso, além de prezar 
pela qualidade do reparo, damos uma importância muito grande ao 
atendimento. Se o cliente retorna com alguma insatisfação, o carro 
dele vira prioridade; queremos resolver logo o problema dele e evitar 
que chegue ao ponto de ter de envolver a seguradora.” 

“Acontece muito de faltar uma peça de acabamento, e a oficina deixar 
o cliente sem carro por dias e dias em função dessa espera. Com certeza, 
isso vai acabar em reclamação e em ter o cliente insatisfeito. Por isso, 
nós falamos abertamente ao cliente que, dependendo da peça, ele pode 
continuar rodando até que a oficina receba esse item. Outra coisa: 
se a extensão do dano não prejudicar a condução do veículo, se for 
só uma questão de estética, a gente também sugere que ele continue 
com o carro até que seja a vez dele na programação da oficina.
É preciso levar em consideração que o carro reserva, oferecido 
pela seguradora, fica à disposição do cliente por um período curto. 
Minha experiência na seguradora me mostrou que 80% dos clientes 
preferem ficar com o carro.”  

Fernanda Mendonça

O ano de 2012 mal começou e o Cesvi 
marcou presença como fonte 

de informação técnica nos veículos 
de imprensa. no mês de janeiro, 

os técnicos do Cesvi gravaram cinco 
matérias para programas de televisão, 

além da presença constante 
em outros canais de comunicação. 

Confira os destaques.

Mais mídia impressa
Outros destaques entre as matérias 
que contaram com a colaboração 
de profissionais do CESVI:
•	 O	Estado	de	S.	Paulo:	15/01	 
 Fique atento ao óleo e garanta 
 longa vida ao motor do carro.
•	 Jornal	do	Carro:	11/01 
 Sem medo da chuva.

auto+
De novo Gerson Burin, 
em três quadros 
para a Band:
•	 Cuidados	para	evitar 
 uma pane seca 
 e como proceder 
 diante dessa situação.
•	 Qual	a	proteção 
 proporcionada pelo 
 airbag e orientações 
 sobre o uso correto.
•	 O	que	são	áreas	cegas 
 do veículo e como 
 é calculado o Índice 
 de Visibilidade do CESVI. 

Mais você 
Gerson Burin, analista 
técnico do centro, 
participou do programa 
de Ana Maria Braga, 
com orientações sobre 
 a manutenção correta 
e a hora certa de trocar 
os pneus do carro.     Falamos sobre troca de pneu no Mais Você

Estudo de visibilidade do CESVI 
é destaque na Band

Quatro Rodas
O especialista Erivan 
Cerqueira, pintor 
automotivo da oficina 
do CESVI, participou 
da seção “O especialista” 
e testou produtos 
que prometem 
revitalizar a pintura 
das partes plásticas.

também na 
internet
O Exame.com publicou 
duas matérias com conteúdo 
técnico do CESVI, ambas 
fazendo referência 
às intensas chuvas 
desse começo de ano:
•	 10	dicas	para	salvar 
 o seu carro de enchentes.
•	 Os	melhores	e	os	piores	 
 carros para enfrentar 
  a enchente. 
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p A i n e L
Como parte do plano de desenvolvimento 
urbano da prefeitura paulistana em 
parceria com a Universidade de São 
Paulo, o projeto SP2040 fez uma 
consulta pública, perguntando a mais
de 25 mil pessoas como elas querem 
que seja sua cidade em 2040. Do total, 
20% responderam que desejam ver São 
Paulo como uma “cidade de 30 minutos”, 
em que o tempo médio de qualquer 
deslocamento dentro do capital não dure 
mais do que meia hora.
Um documento será formalizado para 
orientar as políticas públicas municipais 
ao longo dos próximos 30 anos, para
que a cidade atinja os objetivos que estão 
sendo identificados agora.

Luiz Sérgio Alvarenga, profissional 
experiente do aftermarket 
brasileiro, com mais de  
20 anos de atuação, assume o 
cargo de diretor executivo da 
Andap (Associação Nacional dos 
Distribuidores de Autopeças), 
após realizar trabalho no 
Sindipeças, também na área de 
reposição.
Uma das missões como executivo 
na Andap será disseminar a força 

do setor de distribuição no mercado brasileiro, segmento vital 
para o abastecimento de autopeças no País. “É uma nova etapa 
em uma entidade de abrangência nacional e altamente estratégica 
para a reposição automotiva”, afirma Alvarenga. 
Alvarenga continua atuando como diretor institucional do 
Sindirepa-SP e também como secretário do GMA – Grupo
de Manutenção Automotiva. Nos últimos meses, tem sido grande a procura por treinamentos ligados a orçamentação eletrônica  

e também ao uso do sistema Órion. A equipe de gestão de clientes do CESVI está trabalhando em ritmo 
máximo para atender às demandas. Confira.
- No começo de dezembro, em parceria com a Funenseg, o CESVI ministrou um treinamento de Órion e 

orçamentação exclusivamente para “peritas”. O curso teve a participação de profissionais ligadas às 
seguintes companhias de seguros: Chubb, HDI, Mapfre, Marítima e Tokio Marine.

- Ainda na primeira quinzena de dezembro, a reguladora Auto Reg participou de um curso noturno no 
CESVI – comprovando a versatilidade do treinamento para atender às diferentes necessidades do 
mercado segurador.

- Já em janeiro, foi a vez da equipe de coordenação de oficinas da SulAmérica –o Coofi.
- No começo de fevereiro, na Treinautos, houve treinamento sobre Órion para novas oficinas:  

Grand Brasil (Osasco), Bracelli (São Caetano do Sul), Auto Estufa Shekinah (Diadema), Lemos Car  
(São Caetano do Sul), R Point (Ipiranga e Vila Prudente), Tecqualit (Ipiranga) e 
Villa Car (Carapicuíba).

- E, no dia 2 de fevereiro, foi feito o treinamento “Melhore sua Performance”, 
com dicas de orçamentação pelo Órion para concessionárias Fiat do Rio de 
Janeiro: Itália Barra (Barra da Tijuca), Euro Barra (também Barra da Tijuca), 
Squadra Rio (Jacarepaguá), Fiat Américas (Barra) e Brilhauto Fiat (Pilares).

Entidade que representa a distribuição de veículos 
no País, a Fenabrave tem novo presidente:
é Flávio Antonio Meneghetti, empresário e 
concessionário da marca Fiat. Ele chega para 
substituir Sérgio Reze, que esteve à frente da 
federação nos últimos seis anos.
Meneghetti, de 63 anos, começou a atuar no 
setor automotivo em 1973, como sócio-fundador 
da concessionária de caminhões Marajó Comércio 
de Veículos (Fiat/Iveco), que deu origem ao Grupo 
Marajó. Sua carreira associativa começou em 
1977, na vice-presidência da Abracaf (Associação 
Brasileira dos Concessionários Fiat), entidade da 
qual se tornou presidente em 1989. 
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to melhore sua performancedistribuição de autopeças

tem novo representante

novo presidente na fenabrave

Luiz Sérgio Alvarenga

Flávio Antonio Meneghetti, concessionário da Fiat

Quer participar ou contratar um 
treinamento sobre orçamentação?
Entre em contato pelo telefone
(11) 3948-4846 
ou pelo e-mail
mduarte@cesvibrasil.com.br
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Durante o período do verão, em que o volume 
de chuva aumenta, os motoristas precisam ficar 
atentos para a ocorrência de alagamentos nas 

vias, que comprometem o funcionamento do veículo, 
e até mesmo provocam situações de risco à vida. 
O CESVI apresenta, a seguir, dez recomendações para 
o motorista preservar o veículo em áreas alagadas.

1    Caso o motor morra durante a travessia, jamais 
tente dar a partida, mantenha-o desligado e 
remova o veículo até uma oficina. Diante da 

possibilidade de admissão de água, essa prática reduz 
o risco de danos causados ao motor por um calço 
hidráulico.

2 Observe a altura do nível de água do trecho 
alagado, a maioria das montadoras estabelece 
uma altura máxima para essas travessias, não 

podendo exceder o centro da roda.

3       É prudente que o veículo, durante o alagamento, 
seja dirigido em baixa velocidade, mantendo uma 
rotação maior e constante ao motor, em torno 

de 2.500 RPM, o que diminui a variação do nível da 
água e seu respingar junto ao motor, dificultando sua 
admissão indevida e a contaminação de componentes 
eletroeletrônicos, melhorando a aderência e a 
dirigibilidade do veículo. 

4    No caso de veículos equipados com transmissão 
automática, a troca de marchas deve ser feita 
manualmente, selecionando a posição “1”. 

Dessa forma, o veículo não desenvolve tanta velocidade, 
sendo possível imprimir uma rotação maior ao motor. 
Outra possibilidade é manualmente alternar a troca 
de marchas entre “N” e “1”, de modo a manter a 
velocidade do veículo baixa durante o trecho alagado, 
sem descuidar da rotação do motor, sempre em torno 
de 2.500 RPM.

5Alguns veículos automáticos oferecem como 
opcional o ajuste da tração, conhecido como 
“winter” ou “snow”. Embora sua função seja a de 

conferir maior segurança durante trechos de baixa 
aderência, como neve ou lama, evitando que o veículo 
patine graças ao bloqueio do diferencial, também 
deve ser utilizado durante alagamentos, pois beneficia 
o controle da velocidade do veículo e da rotação do 
motor. 

6Mantenha a calma nos casos em que, durante 
a travessia, sejam constatados sintomas como 
o aumento de esforço ao esterçar (direção 

hidráulica), variação na luminosidade das luzes do 
painel de instrumentos, alertas sonoros, flutuação 
dos ponteiros, luzes de anomalia da injeção eletrônica, 
bateria e ABS (se disponível) acesas, aumento do 

para salvar seu carro num alagamento
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Já parece haver vontade governamental 
para que os motoristas que estiverem 
dirigindo alcoolizados possam ser 

processados mesmo que se recusem a passar 
pelo chamado teste do bafômetro. Segundo o 
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, 
a ideia é que “todas as provas admitidas pelo 
Direito possam ser usadas contra o infrator, 
como testemunhas e filmagens por câmeras 
de segurança, de modo que a lógica da Lei Seca 
seja invertida e o próprio acusado passe 
a ter o interessede se submeter ao teste para 
escapar da cadeia”.
O Ministério da Justiça está em tratativas com 
o Senado e com a Câmara para alterar a lei, 
com a aprovação de mudanças que impeçam 
que os motoristas bêbados se beneficiem da 
possibilidade de se recusar ao bafômetro para 
não “produzir prova contra si mesmo”.
Segundo Cardozo, as mudanças pretendidas 
pelo governo incluem aumentar o valor da multa 
para quem for detido alcoolizado ao volante e, 
também, aplicar punições mais rigorosas sem 
necessidade de comprovar a presença de álcool 
no sangue.
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esforço ao acionar os freios e interrupção do 
funcionamento da tração 4 X 4 (veículos diesel), 
pois provavelmente todo esse quadro é causado 
pela perda de aderência entre a correia auxiliar e as 
respectivas polias da bomba da direção hidráulica, 
alternador e bomba de vácuo (veículo diesel), sendo, 
na maioria das vezes, um fato passageiro que não 
impede a dirigibilidade. Apenas reforce a cautela e 
mantenha o menor número possível de equipamentos 
ligados.

7 É recomendado desligar o ar condicionado, 
reduzindo assim o risco de calço hidráulico. 
Essa prática impede que alguns componentes 

joguem água na tomada de ar do motor. Veículos 
rebaixados e turbinados, na maioria das vezes, 
apresentam maiores riscos de sofrer calço hidráulico; 
por isso, é aconselhável manter a originalidade da 
montadora. Se o veículo estiver nessas condições, 
redobre a atenção aos procedimentos sugeridos. 

8Para os casos mais sérios de alagamentos, é 
recomendado preventivamente fazer um check-
up, corrigindo, por exemplo, possíveis alterações 

do sistema de injeção eletrônica, muitas vezes 
simples e imperceptíveis nessa fase, como maus 
contatos, mas que posteriormente podem gerar 
grandes transtornos. 

9 Pode haver, entre outros, a contaminação 
do cânister, do óleo da transmissão, do eixo 
diferencial, no caso de veículos com tração 

traseira ou mesmo quatro por quatro, o que 
determina a redução da vida útil dos componentes 
integrantes desses conjuntos, além de riscos 
acentuados de falhas na embreagem, suspensão e 
freios. Para combater os efeitos dessa possibilidade, 
é recomendável encaminhar-se rapidamente até uma 
oficina e solicitar a avaliação desses itens.

10Havendo travessias consecutivas de 
alagamentos, recomenda-se uma limpeza 
do sistema de ventilação, pois estará 

sujeito à contaminação por fungos, microorganismos 
e bactérias, demandando limpeza de todo o sistema 
para a utilização segura.
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segundo levantamento da revista Exame, o setor de 
reparação automotiva é o segundo mais carente de 
profissionais qualificados na economia brasileira; pior 

que nas oficinas, só no setor de transporte, no qual faltam 
130 mil caminhoneiros capacitados.
Pequeno retrato do déficit de bons profissionais
no mercado, o levantamento aponta que o setor
de reparação tem espaço para mais 90 mil 
profissionais, mas essas vagas não são preenchidas 
porque não aparece ninguém com a qualificação 
necessária.
Hoje, o setor conta com 275 mil profissionais 
atuantes. O CESVI BRASIL oferece diversos cursos
de aprimoramento profissional em funilaria e pintura. 
Confira algumas das opções: Repintura automotiva / 
Polimento e cristalização / Colorimetria / Técnicas para 
acerto de cores / Reparação sem pintura / Pequenos 
retoques / Reparação e pintura de peças plásticas / 
Reparação e substituição de vidros colados / Funilaria
e pintura para chefes de oficina.

Quer saber mais? Acesse:
www.cesvibrasil.com.br/treinamento/cursos.aspx
ou entre em contato pelo telefone (11) 3948-4836
ou pelo e-mail sfreitas@cesvibrasil.com.br

Apagão de mão de obra
na reparação

segundo dados do 
DPVAT, o seguro 
obrigatório pago por 

proprietários
de automóvel, os casos 
de invalidez provocada 
por acidente de trânsito, 

no Brasil, passaram de 31 mil em 2005 
para166 mil em 2011. 
Ainda segundo a divulgação, 70% dos casos
de invalidez ocorrem entre pessoas de 18 a 44 
anos – justamente a idade economicamente ativa 
– e envolvem uma motocicleta. Para Ricardo 
Xavier, diretor-presidente da Seguradora Líder, 
que administra o DPVAT, o grande aumento da 
frota de motocicletas tem muito a ver com a 
explosão dos casos de invalidez. Nos últimos dez 
anos, as vendas de motos quase triplicaram.
O gasto previdenciário com esses casos já chega 
a R$ 8,6 bilhões. Para se ter uma ideia do que 
esse prejuízo representa, grande parte dos 
inválidos só contribuiu por pouco tempo para a 
Previdência, mas vai receber aposentadoria por 
invalidez para o resto da vida.
É o Estado pagando a conta de uma insegurança 
no trânsito que ele próprio permite.

tragédia crescente:
invalidez no trânsito

consumidor de olho nos
sistemas aprovados pelo cesvi

Cada vez mais, a relação de empresas e sistemas
de rastreamento e bloqueio, no site do CESVI,
vem chamando a atenção do consumidor.

Segundo pesquisa quanto à audiência do site nos 
meses de novembro e dezembro de 2011, 53% das 
consultas já são feitas por consumidores diversos,
que incluem o consumidor final, frotistas e cooperativas. 
As outras 47% são feitas por profissionais ligados ao 
mercado segurador.
O resultado do levantamento reforça o posicionamento
do CESVI na criação de um canal de comunicação 
direto com o consumidor final, no que diz respeito
à avaliação de produtos feita pelo centro de pesquisa.

Visitas à área de rastreadores do site do CESVI:

29,5% 42%

7%
17,5%

4%

Consumidor final

Cooperativa

Corretora

Frotista

Seguradora
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Para o Brasil ser potência
O IQA é uma organização que nasceu da união 
de vários segmentos da indústria automotiva 
brasileira, inclusive do setor acadêmico e do 
governo. Estamos sempre dispostos a auxiliar 
toda a cadeia do setor a se organizar da me-
lhor forma possível, para que nossa engenha-
ria e nossos produtos conquistem cada vez 
mais espaço no cenário mundial.
O Parque Tecnológico de Sorocaba pode 
ser um forte candidato a abrigar toda essa 
estrutura que o Brasil precisa para ser uma 
potência mundial no setor automotivo. Nossa 
capacidade está mais que demonstrada, e 
um projeto assim, com certeza, incentivaria 
muitos jovens a ingressar na carreira.
Temos uma oportunidade única pela frente, 
e precisamos trabalhar conscientes de que 
podemos e devemos aproveitá-la, para que 
nosso futuro seja ainda mais promissor. É 
tempo de juntar esforços: governo, academia 
e setor produtivo, para consolidar o que já 
conquistamos nos últimos anos. 

O Brasil é a bola da vez para a indústria automotiva mundial. Isso é 
um fato, uma vez que a crise financeira internacional estagnou o 
crescimento nos principais mercados. As soluções virão, e como 

tudo, uma hora volta ao normal.
Cabe a nós, brasileiros, aproveitarmos este momento para nos for-
talecer definitivamente no cenário internacional como fabricantes de 
automóveis e, principalmente, desenvolvedores de tecnologia. 
Já estamos dando um passo interessante com o Parque Tecnológico 
de Sorocaba, que terá nas imediações uma empresa âncora, a tercei-
ra planta da Toyota no país. Além da montadora de origem japonesa, 
outras 12 empresas, todas fornecedoras, estarão presentes no local. 
Esta é uma prova de que o Brasil é um bom lugar para se investir. 
Vale lembrar que a General Motors elegeu o País para abrigar um dos 
cinco centros de desenvolvimentos de produtos que possui ao redor 
do mundo.
Mas ainda temos um gargalo para solucionar. Ainda faltam profis-
sionais para que o Brasil dê um salto em tecnologia. Precisamos de 
doutores, pesquisadores e muito mais pessoas atuando na indústria, 
desenvolvendo tecnologias que podem se transformar rapidamente em 
bens de consumo.
Nós, do IQA – Instituto de Qualidade Automotiva, somos defensores 
do desenvolvimento tecnológico da nossa indústria. Nossos engenhei-
ros são criativos, mas precisamos de mais jovens interessados na 
carreira de engenheiro, assim como mais engenheiros dedicados a 
transformar conhecimento em produtos inovadores.
Além de recursos humanos, precisamos de equipamentos e laborató-
rios independentes, em que não somente uma empresa seja beneficia-
da, mas toda comunidade de engenharia. A GM deu provas, recente-
mente, de que vender serviços de engenharia é um bom negócio. Em 
2011, planejava vender cerca de US$ 500 milhões, de acordo com 
notícia veiculada no site Automotive Business, no dia 27 de julho.
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Mario Guitti

Mario guitti
é superintendente do IQA

Instituto da Qualidade Automotiva

QueR Mais
COnteúDO e 

inFORMaçãO?
aCesse O

univeRsO
Cesvi 

 OnLine

site Cesvi BRasiL
www.CesviBRasiL.COM.BR
UM VERDADEIRO PORTAL 
 REPLETO DE INFORMAçõES 
TÉCNICAS. NO SITE, VOCê 
ENCONTRA AS LISTAS 
DE EMPRESAS E PRODUTOS 
APROVADOS PELO CESVI, 
COMPARATIVO DE VEÍCULOS, 
DADOS DE SEGURANçA 
 NO TRâNSITO, E MUITO MAIS.

BLOg CLuBe Das OFiCinas 
www.CLuBeDasOFiCinas.COM.BR
UMA REVISTA ELETRôNICA DEDICADA 
À REPARAçãO AUTOMOTIVA. TEM DICAS 
DE REPARO, LANçAMENTOS DE PRODUTOS 
PARA FUNILARIA E PINTURA, ORIENTAçõES 
SOBRE GESTãO E TREINAMENTO 
NA OFICINA, NOTÍCIAS E MATÉRIAS.

twitteR Cesvi 
@CesviBRasiL 
ESTUDOS, PESQUISAS, 
NOTÍCIAS DO MUNDO 
AUTOMOTIVO, REPARAçãO 
E SEGURANçA VIÁRIA 
EM 140 CARACTERES. 
PARA QUEM PRECISA 
DE INFORMAçãO OBJETIVA 
E NãO TEM TEMPO A PERDER.D
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