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FREUD 
EXPLICA

V ocê, eu, os amigos, parentes... Todo mundo 
já passou por situações de estresse dentro 
do veículo. Parece até que existe uma relação 

inescapável entre o uso do automóvel – pelo menos nas 
grandes cidades – e ficar nervoso no trânsito. Mas a 
questão vai além disso. Muita gente equilibrada quando 
está andando na calçada é capaz de virar um psicopata 
homicida a bordo de um automóvel. Xinga outros 
motoristas, acelera para passar no farol amarelo, joga o 
carro em cima dos pedestres... Tem um comportamento 
absolutamente diferente do habitual. Por quê? É isso 
que a nossa matéria de capa desta edição procura 
explicar. Abordamos a complexa questão da psicologia do 
trânsito – uma disciplina que poderia, e deveria, ser mais 
colocada em pauta entre autoridades do trânsito. Porque 
é capaz de fazer parte da solução de um problema que, 
em muitos casos, pode acabar em morte.

Outra parte dessa solução é buscar novos conceitos 
de mobilidade. E a bicicleta pode ser uma excelente 
opção para isso – se usada dentro de um cenário 
favorável. Entrevistamos a conhecida bike-repórter 
Renata Falzoni, da TV Gazeta – usuária de bicicleta 
como meio de transporte desde 1976 –, para discutir 
a questão da interação entre a bike e o automóvel. E 
ela ainda nos brindou com dicas para as pessoas que 
acabam de decidir trocar o carro pela magrela.
Tem tudo isso e muito mais nesta 97ª edição da Revista 
CESVI – a sua referência técnica sobre segurança no 
trânsito, estudos automotivos e novas tecnologias.

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor Executivo
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A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA) lançou seu Anuário 2015, 
com o balanço completo do setor no País no ano passado. Confira um perfil desse 
segmento, baseado apenas nos principais números desse balanço. 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO BRASIL

Alexandre Carvalho dos Santos Eric Kawahata
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DE IMPACTO: 

Lançamento da 
marca francesa 

tem melhor 
classificação 

CAR Group entre 
os utilitários 

esportivos

Bruno Honorato

PEUGEOT 
2008
A Peugeot desenvolveu um veículo SUV para atuar nas ruas urbanas. O modelo 

da vez é o 2008, que veio para brigar com os utilitários esportivos no Brasil. 
O 2008 aparece em cinco versões: Allure, Griffe, Allure automático, Griffe 

automático e Griffe THP. 
A montadora não deixou de se preocupar com os ocupantes do veículo, fazendo com 
que mesmo as versões de entrada do carro tenham airbags laterais com proteção 
para o motorista e passageiros da dianteira. Já a versão top de linha vai um pouco 
além: o modelo Griffe THP oferece airbag de cortina com proteção para motorista e 
passageiros da dianteira e traseira, além de controle eletrônico de estabilidade (ESP). 
Outro item interessante com relação à segurança é o acendimento automático das 
luzes de emergência em caso de frenagem brusca, disponível em todas as versões. 
Com relação à motorização, o modelo apresenta duas configurações: a 1.6 flex de 
122 cv, com disponibilidade de câmbio manual de cinco velocidades, ou automático 
de quatro velocidades, e a 1.6 THP de 173 cv com disponibilidade de um câmbio 
manual de seis velocidades. O 2008 apresenta ótimas características com relação 
a segurança, conforto e motorização. Mas e com relação ao comportamento 
estrutural? É o que veremos a seguir.

8

DADOS DO VEÍCULO

Marca Peugeot

Modelo 2008

Versão Griffe

Ano de fabricação 2015

Tipo de carroceria Monobloco

Peso em ordem de marcha 1.080 kg

Motor 1.6 Flex

Potência 122 cv

Combustível Bicombustível



Revista CESVI 9

REPARABILIDADE
O Peugeot 2008 foi enviado ao CESVI BRASIL  
e foi submetido aos impactos de baixa 
velocidade, tendo seus danos analisados nos 
testes. O procedimento de análise estrutural 
tem por objetivo determinar a “classificação de 
veículos” em função de suas características de 
reparabilidade, com base nos ensaios de impacto 
que seguem o padrão internacional do RCAR.

NA FRENTE, A 
QUANTIDADE DE 

PEÇAS SUBSTITUÍDAS 
FOI MAIOR: AO TODO 

FORAM 15 PEÇAS 
SUBSTITUÍDAS E SÓ 

UMA REPARADA

CAR GROUP
CATEGORIA Picape compacta cabine dupla
POSIÇÃO  
ATUAL

MONTADORA VEÍCULO NOV/14 DEZ/14 JAN/15 FEV/15 MAR/15 ABR/15

1ª 2008 * * * * * 28

2ª Ecosport 38 38 38 39 42 42

3ª Duster 57 57 57 57 60 60
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CONDIÇÕES DO IMPACTO

Tipo de impacto Dianteiro 

Velocidade 15+1 km/h

Bloco de impacto Barreira fixa indeformável de 32 t

Ângulo de incidência de impacto Barreira inclinada a 10°

Pesos Lastro de 75 kg

IMPACTO DIANTEIRO
O resultado do 2008 não fugiu do esperado pelos 
técnicos do CESVI BRASIL, tendo em vista que 
o modelo utiliza a mesma plataforma do 208, 
que obteve um comportamento satisfatório 
em estudos realizados no CESVI BRASIL. A 
quantidade de peças substituídas foi maior 

que a de reparadas: ao todo foram 15 peças 
substituídas e uma reparada. Mas isso não 
impediu que o 2008 assumisse a primeira 
colocação no ranking na categoria “utilitário 
esportivo”, com CAR Group 28 (o segundo 
colocado está bem atrás, com 42). 
Vejamos agora como os componentes reagiram 
a esses impactos.

OUTROS ÍNDICES
 
 ÍNDICE DE VISIBILIDADE  
 

 ÍNDICE DE DANOS DE ENCHENTE 

NA FRENTE, A 
QUANTIDADE DE 

PEÇAS SUBSTITUÍDAS 
FOI MAIOR: AO TODO 

FORAM 15 PEÇAS 
SUBSTITUÍDAS E SÓ 

UMA REPARADA
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PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO

Para-choque dianteiro (capa) Reparação

Capa inferior do para-choque Substituição

Grade superior do radiador Substituição

Moldura cromada da grade superior do radiador Substituição

Friso cromado inferior da grade (superior) do radiador Substituição

Grade inferior do radiador Substituição

Suporte do farol de neblina na lateral esquerda (LE) Substituição

Conjunto óptico dianteiro LE Substituição

Guia de fixação do para-choque LE Substituição

Travessa frontal com crash-box Substituição

Defletor lateral LE Substituição

Capô Substituição

Logotipo do capô “Peugeot” Substituição

Adesivo interno do capô “Peugeot Citroën  
do Brasil Autom. Ltda.” Substituição

Adesivo interno do capô “Peugeot” Substituição

Para-lama dianteiro LE Substituição

Capô 
O componente teve de ser substituído, sua 
extensão frente à linha do para-choque fez com 
que a barreira fixa tivesse contato direto com 
sua estrutura. Com isso, regiões de deformação 
programada, localizadas na estrutura interna do 
componente, foram atingidas, o que inviabilizou a 
reparação da peça. 

Para-choque 
O para-choque obteve danos médios, que foram 
passíveis de reparo. O CESVI empregou técnicas 
de reparação em plástico, que devolveram ao 
componente suas características originais. Isso 
foi um ponto positivo para o veículo, pois evitou 
que fosse incluído o custo de substituição do 
para-choque, diminuindo o custo do reparo final.

Travessa frontal
A travessa frontal cumpriu sua função com 
relação à absorção do impacto, isso porque não 
foram apresentados danos na longarina. Mas, 
mesmo com o comportamento satisfatório 
da travessa frontal com crash-box, o veículo 
necessitou de um leve estiramento na 
dianteira para que a travessa nova encaixasse 
perfeitamente no conjunto. 

Mecânica 
O 2008 não teve danos em seu conjunto 
mecânico (radiador e condensador do ar 
condicionado), geralmente afetados nesse tipo de 
impacto, graças a seu belo conjunto de absorção 
agregado ao veículo. Esse foi mais um ponto 
positivo observado durante a reparação do carro.

Painel front-end
Foi outro componente que não apresentou danos, 
e olhe que geralmente esse componente é 
afetado, para evitar danos ao conjunto mecânico. 
Mas, no componente do Peugeot 2008, não 
ocorreram avarias.

TMO (tempo de mão de obra) REPARAÇÃO DIANTEIRA

Funilaria 3,75

Mecânica 0,00

Pintura 9,90

Tempo total de reparação dianteira 13,65
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CONDIÇÕES DO IMPACTO
Tipo de impacto Traseiro

Velocidade 15+1 km/h

Bloco de impacto Barreira móvel indeformável de 1,4 t

Ângulo de incidência de impacto Veículo posicionado a 10° 

Pesos Lastro de 75 kg

TMO REPARAÇÃO TRASEIRA
Funilaria 3,31

Mecânica 0,00

Pintura 7,92

Tempo total de reparação traseira 11,23

PEÇAS AFETADAS DA TRASEIRA

Para-choque traseiro (parte preta) Substituição 

Guia central do para-choque Substituição

Travessa com crash-box Substituição

Emblema da tampa traseira “2008” Substituição

Tampa traseira Reparação 

Assoalho do porta-malas Reparação

IMPACTO TRASEIRO
No impacto traseiro, o 2008 também apresentou 
um comportamento satisfatório. Foram poucas 
as peças afetadas, e isso fez com que o custo 
total da reparação não fosse tão elevado.

Para-choque traseiro 
O componente apresentou leves deformações 
na região do impacto, devido ao contato com a 
travessa com crash-box. Essas deformações 
não foram passíveis de reparo por causa da 
texturização apresentada no componente. 
A reparação em plástico não devolveria as 
características originais ao para-choque.

Tampa traseira
Por causa da localização muito baixa da tampa 
traseira, não foi possível evitar que a barreira 
móvel entrasse em contato com o componente. 
Esse contato fez com que a tampa tivesse 
um dano em sua estrutura – mas passível de 
reparo. 

Assoalho do porta-malas
O assoalho teve uma leve deformação,  
foi submetido a um pequeno estiramento,  
que devolveu ao componente suas 
características originais. 

Revista CESVI 11
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CESTA BÁSICA DE PEÇAS
Luciana RuffatoAlessandro Rubio

O mundo dos veículos tem particularidades pouco conhecidas 
– e uma delas é a chamada cesta básica de peças. O que 
é isso? Essa “cesta” reúne os principais componentes 

envolvidos numa colisão, com avarias de pequena e média 
severidade. Isso significa que essa lista é composta por itens que 
fazem a diferença no orçamento de reparo de um carro batido.  
E são as 15 peças externas mais importantes e mais 
substituídas nos veículos quando o assunto é reparo: 
componentes externos da parte dianteira e traseira da 
carroceria, componentes plásticos, itens do conjunto do 
motor e elétricos. Elas foram selecionadas por estarem mais 
expostas ao risco de um amassado, de um risco profundo, 
ou até de quebra (quando falamos de peças do conjunto do 
motor ou de conjuntos ópticos).

O QUE FAZ DIFERENÇA NO PREÇO
Na categoria mais popular de veículos, a diferença entre os 
preços das peças é grande. Entre o modelo hatchback compacto 
com preço de cesta básica mais barata e o modelo com a cesta 
mais cara, a diferença chega a mais de 91%. Nessa categoria, o 
preço médio da cesta básica é de R$ 11.800.

POR QUE EXISTE UM CONJUNTO DE PEÇAS DO CARRO MAIS ENVOLVIDAS NUMA COLISÃO DE TRÂNSITO?

Alguns componentes possuem valores altos de mercado e 
podem aumentar significativamente o valor da cesta básica 
– não só para os estudos do CESVI, mas também para a 
reparação do carro na oficina. Um exemplo é o conjunto 
óptico, que tem alteração de características conforme o 
modelo do veículo. Há versões à venda no mercado com 
lâmpadas halógenas ou de LED e xenônio. Nesse caso, só 
o conjunto óptico pode variar de R$ 2.600 para R$ 9.200 
– ou seja, uma variação de mais de 251% em apenas um 
componente da lista.
As diferenças de preços também aparecem em modelos 
com muitos acessórios agregados, como no para-choque 
dianteiro, que pode conter frisos e lanternas auxiliares. Aí, a 
variação entre um modelo mais simples e um com roupagem 
off-road pode ter o preço da sua cesta básica variando em 
15% para o para-choque completo – o que significa um 
aumento de aproximadamente R$ 2.200. 

CESTA BÁSICA NO CAR GROUP
A cesta também é utilizada para compor a fórmula do custo 
médio ponderado do CAR Group, o índice de reparabilidade 
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CESTA BÁSICA DE PEÇAS
do CESVI. A somatória dos preços das peças que compõem 
a cesta básica tem 7,5% no peso final do índice, sendo 
um fator importante para que o veículo consiga uma boa 
classificação. Isso reforça ainda mais a qualidade e a 
competitividade dos veículos mais bem colocados no CAR 
Group, pois, além de terem características construtivas que 
os beneficiam no impacto, esses modelos possuem preços 
competitivos de peças.

PARTS GROUP
Esses preços dos itens da cesta básica são monitorados 
mensalmente pelo CESVI BRASIL, o que facilita o comparativo 
entre versões de veículos e até mesmo entre modelos 
concorrentes. E é nesse quesito que entra o PARTS GROUP, 
um produto em desenvolvimento no CESVI, que tem por 
objetivo acompanhar a evolução do valor das peças dos 
veículos ao longo do ano. 
E os benefícios proporcionados pelo PARTS GROUP não 
param por aí: ele ainda possibilitará, além da seleção de 
peças da cesta básica, selecionar listas de peças desejáveis 
pelos clientes. 

POR QUE EXISTE UM CONJUNTO DE PEÇAS DO CARRO MAIS ENVOLVIDAS NUMA COLISÃO DE TRÂNSITO?

COMPONENTES DA CESTA BÁSICA
A “seleção” dos itens que compõem  
a cesta é a seguinte: 

• Para-choque dianteiro

• Grade do radiador

• Capô

• Conjunto óptico dianteiro (ou farol  
   e lanterna dianteira)

• Para-lama dianteiro

• Painel dianteiro

• Porta dianteira

• Porta traseira

• Para-choque traseiro

• Tampa traseira

• Lanterna traseira

• Lateral traseira

• Painel traseiro ou travessa traseira

• Radiador

• Condensador do ar-condicionado



14

TRANSTORNO
DE TRÂNSITO
A FÚRIA AO VOLANTE JÁ É CONSIDERADA COMO 
UM DISTÚRBIO MENTAL. E ENTENDER MAIS SOBRE 
A PSICOLOGIA DO TRÂNSITO PODE EVITAR MUITO 
ACIDENTE PROVOCADO “SÓ DE RAIVA”

MATÉRIA DE CAPA

A reportagem foi destaque do Jornal Hoje, da TV 
Globo. Em 2013, em Brasília, uma motorista de 
21 anos, formada em Relações Públicas, deu uma 

fechada num motociclista no trânsito. Os dois começaram 
a se estranhar, pararam lado a lado, e a motorista ficou 
provocando o “inimigo”, acelerando seu carro sem sair 
do lugar. A resposta dele? Um chute na porta do carro 
“adversário”. A tréplica dela? Avançou sobre o motoqueiro, 
atropelando o rapaz, que foi arrastado em cima do capô 
por alguns metros. Até que o carro parou num canteiro, o 
motociclista conseguiu se restabelecer, quebrou o vidro do 
carro da moça e tirou as chaves da ignição. 
A história acabou em processo na Justiça, mas podia 
ter tido um desfecho muito pior. Fatal até. E por quê? A 
resposta é: ainda não sabemos completamente. Mas a 
ciência começa a nos dar respostas de por que algumas 
(muitas) pessoas se transformam em verdadeiros 
psicopatas quando estão por trás de um volante. Um  
executivo acelera na direção de pedestres só porque 
o farol está verde para ele; senhoras no caminho do 
shopping center perdem a paciência com a baixa velocidade 
do ciclista à frente e passam raspando pela bicicleta 
de propósito, quase derrubando seu condutor; e gente 

Alexandre Carvalho dos Santos
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educada xinga, grita, fala palavrões, dispara ameaças 
contra o motorista do carro alheio. Como se uma fechada 
de trânsito fosse algo proposital e o fim do mundo. Como 
se rodar a baixa velocidade fosse um insulto a quem vem 
de trás. Como se perdêssemos toda a empatia pelos 
demais usuários da via. Na Alemanha, também em 2013, 
um motorista de caminhão, armado, foi acusado de atirar 
contra 762 veículos. Segundo as autoridades, ele se disse 
nervoso e frustrado com o trânsito.
Ok, todo mundo pode ter seu dia de fúria de vez em quando, 
geralmente motivado por um conjunto de fatores. Mas, no 
carro, esse instinto agressivo surge às vezes sem razão 
aparente. E contamina os mais pacatos dos cidadãos.
Essa loucura momentânea tem nome e sobrenome em inglês: é 
a road rage, que podemos traduzir por “fúria no trânsito”. E se 
trata de um exagero no comportamento agressivo ou zangado 
de um motorista – e que acarreta uma reação desproporcional 
ao ato que o motorista julgou como ofensivo. Alguns estudiosos 
apontam que se trata, de fato, de um distúrbio mental. E que 
envolve os seguintes comportamentos:
• Direção agressiva, com fortes acelerações e freadas 

súbitas – incluindo freadas bem próximas ao carro  
da frente.

• Colar no carro à frente.
• “Costurar” entre outros carros no trânsito  

em alta velocidade.
• Perseguir outro motorista que tenha fechado a pessoa, 

mesmo que sem querer.
• Dar farol alto na direção de outro carro insistentemente,  

ou buzinar como louco por qualquer coisa – repetidamente.
• Xingar, ofender, fazer gestos obscenos, chamar outros 

motoristas para a briga.
• Fazer manobras para impedir de propósito que um 

veículo que venha de trás, em velocidade superior, o 
ultrapasse.

• Forçar ultrapassagens desnecessárias e arriscadas.
• Passar em alta velocidade por pedestres e ciclistas sem 

manter uma distância de segurança.
• Correr, correr, correr...
• Em casos mais graves, bater o próprio carro contra 

outro só de raiva.
Para se ter uma ideia do quão absurdo é esse 
comportamento, transfira uma situação corriqueira 
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de trânsito para a calçada. Você está caminhando 
tranquilamente, em linha reta, e acaba tendo de parar de 
repente porque outra pessoa, mais apressada, bloqueou 
o seu trajeto temporariamente. O que você faz? Xinga 
a pessoa por causa disso? Começa a persegui-la? Dá-
lhe uma rasteira para ela aprender a não cruzar mais 
o seu caminho? Não, você não faz nada. Ninguém faz. 
Simplesmente espera ela passar e continua o seu trajeto. 
Mudar o seu grau de serenidade por causa disso nem passa 
pela sua cabeça. Mas poderia passar se você estivesse 
dirigindo. E isso pode ser muito perigoso.

PERFIL DO NERVOSINHO
Segundo um estudo americano de 2011, da AAA 
Foundation, cerca de 1.200 acidentes de trânsito 
acontecem anualmente nos Estados Unidos por causa 
dessa tal fúria sobre rodas. E, desses, 300 acabam em 
morte ou ferimentos graves. Culpa de quem? Segundo o 
estudo canadense Deaths and Injuries from Road Rage 
(“mortes e ferimentos por causa da fúria no trânsito”), o 
desequilibrado geralmente é homem (96,6%) e tem uma 
média de 33 anos de idade. Segundo o mesmo estudo, os 
fatores ambientais que contribuem para desencadear uma 
road rage incluem variáveis como vias congestionadas e 
altos níveis de densidade de tráfego – algo característico de 
metrópoles como São Paulo. Ainda há a influência de fatores 
psicológicos, como a raiva mal direcionada, atribuições 
ilógicas e alto nível de estresse. E a coisa não para por aí, 
chegando às causas psiquiátricas. Os velozes e furiosos 
costumam ter maior dependência do consumo de álcool 
e drogas, além de distúrbios de ansiedade e depressão. 
Outro estudo canadense chamado Is Road Rage Increasing? 
(“a fúria no trânsito está aumentando?”), feito com 2.500 
participantes, revelou que pelo menos 5% das pessoas têm 
esse comportamento agressivo ao volante como hábito. Dia 
sim, outro também, estão partindo para cima dos outros 
carros, motos e pedestres da via.
A road rage também costuma afetar mais as pessoas que 
já tiveram algum tipo de dano cerebral na vida. E neste 
caso estamos falando de uma pancada ou ferimento na 

SAIBA SE PROTEGER
E se você tiver o azar de encontrar 
um furioso no trânsito, que por um 
motivo qualquer esteja prestes a 
disparar a raiva dele na sua direção? 
Todo o cuidado nessa hora. Entrar na 
pilha da outra pessoa só vai trazer 
problemas para você – que pode 
acabar se envolvendo numa batida 
de trânsito ou sendo vítima de uma 
violência. Você também deve manter 
um estilo de direção que evite atrair 
esse tipo de perturbado para perto. 
O site roadragers.com tem dicas 
específicas para você evitar que 
um estressadinho coloque a sua 
segurança em risco:

•  Seja um motorista cuidadoso e 
cortês. Evite criar uma situação 
que possa provocar em outro 
motorista a impressão de que foi 
ofendido.

•  Não cole na traseira dos  
outros carros.

•  Se você estiver na faixa da 
esquerda, mesmo que na velocidade 
máxima permitida na via, e alguém 
quiser ultrapassá-lo, dê espaço para 
o apressado o mais rápido possível. 
Você não sabe que motivos ele tem 
para estar correndo – nem o que 
ele vai fazer se você não permitir a 
ultrapassagem. 

•  Nunca faça gestos inapropriados.
•  Só use a buzina em caso de 

necessidade. Ela é um recurso 
de comunicação, não de 
reclamação. Não a use para 
“punir” um motorista agressivo, 
porque isso vai chamar a atenção 
dele para você – e evitar um 
desentendimento no trânsito não 
é covardia, é sabedoria.

•  Viu um motorista costurando 
entre as faixas, acelerando 
e fazendo freadas bruscas? 
Mantenha distância dele. Ele 
quer arrumar problemas, você 
não quer.

16
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cabeça que resultasse em perda temporária de consciência 
– de pelo menos cinco minutos – e ter de passar a 
noite no hospital. Um estudo do hospital St. Michael, 
também do Canadá, relacionou esse tipo de trauma a um 
comportamento excessivamente agressivo ao volante. 
“Em função disso, entender como o trauma na cabeça 
afeta a forma como a pessoa dirige pode ter importantes 
implicações na melhoria da segurança viária”, afirma o 
dr. Robert Mann, cientista sênior do Centre for Addiction 
and Mental Health, de Toronto. Outra autora do estudo, a 
dra. Gabriela Ilie, explica: “Desde amarrar os sapatos até 
assumir o volante de um carro, tudo isso demanda um nível 
tremendo de concentração e atenção. A qualidade do nosso 
cérebro tem um papel essencial em quão efetivamente 
esses processos cognitivos se desenvolvem. Talvez esse 
fardo que são as colisões de trânsito e a fúria ao volante 
possa ser diminuído se descobrirmos mais sobre as 
implicações associadas ao dano cerebral”.

FURIOSOS ANÔNIMOS
A preocupação com a fúria ao volante é tão grande entre 
o Canadá e os Estados Unidos que alguém teve a ideia de 
criar uma comunidade de gente furiosa com o trânsito, com 
o objetivo de que não descontem sua raiva provocando 
acidentes de trânsito. Os usuários do site roadragers.com 
são convidados a desabafar, reclamando dos “idiotas” que 
lhes fizeram algum mal no trânsito. As pessoas publicam 
depoimentos como uma forma de catarse, em vez de 
mostrar o dedo médio para o motorista ao lado. Um 
exemplo de depoimento é o seguinte: “Um babaca me cortou 
no trânsito e eu tive vontade de encostar no carro dele e 
jogá-lo para fora da estrada. Mas, em vez disso, eu apenas 
mudei o rádio para uma estação com música mais tranquila 
e acabei me acalmando. Vinte minutos depois, eu já estava 
em segurança em casa com a minha família. Inteirinho. Vai 
saber o que teria acontecido se eu tivesse cedido à fúria?”
Sim, parece um testemunho dos alcoólicos anônimos. 
E o tom dos outros depoimentos no site também vai na 
mesma linha. Mas dá certo. Só nos primeiros oito meses 
do roadragers.com, mais de 45 mil pessoas acessaram 
a página na internet para compartilhar suas raivas e 
frustrações no trânsito – e a maneira como conseguiram 
evitar que se transformassem em assassinos em potencial 
só porque alguém na via teve um comportamento inadequado 
aos olhos dessas pessoas. 
O site ainda dá dicas de como não (literalmente) morrer de 
raiva ao volante:

• Planeje-se antes de dirigir para não se estressar com 
eventuais atrasos.

• Dê toda a sua atenção ao ato de dirigir.
• Não desconte a sua frustração nos outros.
• Dirigir não é uma competição. Você não está no carro 

para “vencer” os outros motoristas.
• Lembre-se de que você não tem como controlar os 

motoristas ao seu redor. Mas você pode controlar a 
maneira com a qual você reage às ações deles.

Dicas simples, de uma obviedade que nosso espírito 
competitivo ao volante muitas vezes não é capaz de 
perceber. Mas que podem fazer a diferença entre a vida e a 
morte no trânsito.



18

MATÉRIA DE CAPA

PSICOLOGIA E TRÂNSITO
Psicólogo, consultor e especialista 
em comportamento no trânsito, 
Fábio de Cristo escreveu um livro 
sobre um tema que deveria receber 
muito mais atenção das autoridades 
relacionadas ao trânsito no Brasil: a 

psicologia sobre rodas. Lançado em 
2012, Psicologia e Trânsito aborda a 

influência dos aspectos emocionais na 
forma de conduzir um veículo automotor, 

além de outros temas relacionados à 
segurança, como a utilidade da internet na educação 

para o trânsito, a importância da manutenção preventiva do 
veículo e os perigos potenciais de quem aprende a dirigir fora 
da autoescola. Confira a seguir uma entrevista exclusiva do 
psicólogo para a Revista CESVI.

Como o trânsito pode afetar o equilíbrio  
psicológico de um motorista? 
O trânsito é um espaço de relações sociais onde as 
pessoas devem negociar frequentemente por onde se 
deslocam, o que nem sempre é feito de maneira harmoniosa 
e segura, com implicações na saúde física e psicológica. 
É comum, por exemplo, haver estresse em motoristas 
que dirigem por muitas horas e por longos períodos. Os 
sintomas podem variar, desde dores e tensões musculares 
até irritação e comportamentos agressivos.

Alguém pode desenvolver distúrbios  
psicológicos permanentes por causa do trânsito? 
É comum as pessoas terem fobia, um medo exagerado 
de dirigir, que pode ser decorrente de suas experiências 
malsucedidas com a agressividade de outros motoristas. 
Algumas pessoas simplesmente não voltam mais a dirigir; 
outras, porém, buscam apoio em clínicas de psicologia e em 
autoescolas que tenham serviços especializados nesse tipo 
de problema. O trânsito pode contribuir para a ocorrência 
ou o agravamento de algum transtorno psicológico, como o 
transtorno de ansiedade.

Qualquer pessoa é passível de ter  
ataques de fúria no trânsito?
Estudos mostram que existem pessoas com 
características de personalidade que as predispõem à 
fúria. Adicionalmente, as situações de congestionamento e 

de trânsito lento podem potencializar a expressão dessas 
características. Mas não é possível determinar exatamente 
se uma pessoa manifestará fúria no trânsito. Trata-se de 
uma relação complexa entre a pessoa e o ambiente.

Como surge esse comportamento agressivo?
A fúria no trânsito tem por base o pensamento hostil a 
respeito do outro usuário do trânsito, um sentimento de 
vingança. E também um maior comportamento de risco, o 
que inclui excesso de velocidade. Isso além de uma raiva 
que vai além da situação do trânsito, e experimentar cada 
vez mais raiva, ansiedade e impulsividade. Se a pessoa se 
identifica com essas características, é melhor repensar 
sua conduta e procurar técnicas de relaxamento ou 
terapia. Estudos sugerem que tanto as técnicas simples 
de relaxamento (como a respiração profunda) como as 
estratégias cognitivas usadas em terapia (como atribuir 
novos significados a eventos negativos) são eficazes – 
inclusive com resultados favoráveis mesmo depois de um 
ano. Nos casos mais graves, porém, deve-se buscar ajuda 
psicológica especializada.

As autoridades brasileiras ligadas ao trânsito levam a 
psicologia em consideração da forma como deveriam? 
A psicologia do trânsito tem ocupado vários espaços 
importantes. Existem psicólogos nas câmaras temáticas 
que auxiliam o Contran na construção das normatizações 
para o trânsito brasileiro. Existem ainda psicólogos 
trabalhando nos Detrans, seja dirigindo esses órgãos, 
seja coordenando alguns setores, como de educação, ou 
executando as avaliações psicológicas de motoristas. 
Mas a psicologia tem muito mais a contribuir, pois são 
poucos os profissionais que estão inseridos em instâncias 
superiores de deliberação. 

O foco geralmente é o motorista?
Cerca de 80% dos psicólogos trabalham no campo da 
avaliação psicológica, concentrando-se no motorista. Mas 
temos de ampliar nosso foco para os demais usuários do 
trânsito: pedestres, ciclistas e motociclistas, assim como 
atuar mais na elaboração, implementação e avaliação de 
políticas públicas de trânsito e de transporte. Para colaborar 
nessa ampliação das atividades, o Conselho Federal de 
Psicologia publicará, em breve, um caderno de referências 
justamente para orientar o trabalho dos psicólogos nas 
políticas de mobilidade urbana, transporte e trânsito. 

Fábio de Cristo, 
psicólogo e 

autor do livro 
“Psicologia e 

Trânsito”

Divulgação
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Alexandre Carvalho dos Santos 

Luciana Ruffato

SE ALGUÉM TE FALASSE, LÁ EM 1900, 
QUANDO O CARRO COMEÇOU, ‘EU VOU 
COMEÇAR UM NEGÓCIO CAPAZ DE GERAR 
BILHÕES DE LUCRO, SÓ QUE VAI MATAR 
MILHARES DE PESSOAS POR ANO’, VOCÊ 
NÃO ACEITARIA PARTICIPAR DESSE 
NEGÓCIO. NINGUÉM TOPARIA

Renata Falzoni,
jornalista e cicloativista

ENTREVISTA
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Pense no senso comum relacionado à mobilidade – e mais 
especificamente ao transporte por bicicleta. “São Paulo é 
uma cidade ruim para se pedalar”, “todo ciclista tem de 

usar capacete”, “as leis de trânsito no Brasil só querem saber 
do automóvel”... Calma lá. A ativista e jornalista Renata Falzoni 
explica que não é bem assim. E diz tudo sem meias palavras, sem 
hesitar, com a convicção de quem já viu de tudo na difícil interação 
entre carro e bicicleta. E sempre deu a cara para bater. 
Em 1989, Renata fundou o Night Biker’s Club do Brasil e, em 
janeiro de 98, liderou a comitiva de ciclistas da “Campanha 
Bicicleta Brasil, Pedalar é um Direito”, que pedalou de Paraty até 
Brasília para reivindicar ao presidente Fernando Henrique Cardoso 
o cumprimento do então novo Código de Trânsito Brasileiro. Mas 
é na sua atividade como bike-repórter – que faz cobertura do 
trânsito e uma crônica instantânea da cidade pedalando – que ela 
ficou conhecida no rádio e na TV. E levou sua visão de trânsito, e 
de mundo, para muito mais gente.
Conheça um pouco das opiniões e da experiência de Renata nesta 

TROQUE O 
CARRO PELA 
BICICLETA
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ciclista. Porque motorista parado tem uma grande qualidade: 
ele não atropela. Ele polui, ele está estressado, vira um cara 
agressivo, mas ele não atropela. E o paulistano também tem uma 
mentalidade um pouco mais cosmopolita. Apesar de ser uma 
cidade com uma classe média bastante retrógrada, ela ainda é a 
mais avançada do Brasil no sentido de conhecer outras cidades do 
mundo. Além disso, o cidadão daqui tem uma maior aceitação das 
regras, sim. Quando se falou de cinto de segurança, todo mundo 
chiou, mas usou. Quando foi proibido fumar em lugares fechados, 
todo mundo chiou, mas parou de fumar. Mas infelizmente esse 
mesmo paulistano é muito insuflado por uma mídia reacionária 
para caramba. O paulistano da classe média para cima virou um 
cara agorafóbico – diferentemente do carioca – e sempre acha 
que vai ser estuprado, roubado... infeliz na rua. Ele não tem moral 
para falar que o transporte público da cidade é ruim porque ele 
não experimenta. 

Como você tem visto a iniciativa do prefeito 
Fernando Haddad com as ciclovias?
As pessoas estão achando que é uma iniciativa do Haddad, 
beleza... Ele realmente está fazendo uma gestão que está 
priorizando o transporte público e o ativo – que eles chamam de 
não motorizado. Mas o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que 
está vigorando desde 2012, é uma lei de uma página e meia e 
é bem claro: a prioridade dos investimentos em transporte nas 
cidades do Brasil tem de ir para o transporte público antes do 
privado, e deve priorizar o não motorizado acima do motorizado. 
Então, palmas para o Haddad, mas ele só está cumprindo a lei. 

Qual o mérito dele nessa questão?
Sabe o que o Haddad está fazendo de realmente diferente? Ele 
não está priorizando o mandato dele. Ele está priorizando as 
necessidades da cidade de São Paulo. Se estivesse fazendo isso 
para ganhar repercussão na mídia, ele estaria sacrificando a 
carreira política dele. Mas ele ainda vai ser reconhecido, sim, 

entrevista exclusiva para a Revista CESVI – feita em sua casa em 
São Paulo, em meio aos muitos cachorros da jornalista e, é claro, 
entre bicicletas.

São Paulo está condenada ao congestionamento 
para sempre ou você tem a esperança de que 
um dia vai haver uma convivência razoável entre 
carro, bicicleta e pedestre?
Convivência razoável já existe. Eu pedalo em São Paulo como 
meio de transporte desde 1976 e te digo que é a melhor cidade 
grande dentro do Brasil para se pedalar – e durante muitos anos 
foi a melhor da América Latina. E perde para poucas cidades. O 
Rio de Janeiro, que tem uma estrutura cicloviária interessante, é 
uma cidade em que você não tem compartilhamento. O motorista 
paulistano, pelo menos o do centro expandido, embora na periferia 
ele atropele as pessoas, aqui nos Jardins ele respeita. E tem 
outro fator: até pela baixa velocidade que os carros conseguem 
imprimir por causa do trânsito, há uma adequação para o 

O BRASIL É AQUELE PAÍS QUE SÓ 
CONHECE O CARRO, O FUTEBOL E A 
BUNDA DE MULHER EM COMERCIAL  
DE CERVEJA COMO SÍMBOLO DE STATUS. 
ENTÃO É UM PAÍS POBRE EM RELAÇÃO 
A OPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E DE 
IDENTIDADE
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como o prefeito que teve coragem de dizer não a um modelo 
“carrocentrado”, e não a um conceito de cidade que privilegie 
uma quantidade mínima de pessoas que ficam dentro do 
carro, com o detrimento do conforto de uma imensa maioria 
que está no transporte público ou andando a pé na cidade – e 
eventualmente de bicicleta. 

A política de trânsito não dá bola para  
o ciclista no Brasil?
Dá. A lei é ótima. A execução da política de trânsito é que é 
falha. O CTB, vigente desde 1998, é ótimo. Porque ele trabalha 
dentro da responsabilidade civil de quem está dentro de uma 
máquina. E ele é muito claro: o artigo 29 diz que quem está num 
veículo mais pesado é responsável pelo veículo mais leve e assim 
por diante. Então o pedestre é o cara pelo qual todos os outros 
elementos do trânsito são responsáveis. Só que isso não sai 
do papel. Temos práticas calcadas em cima de um preconceito 
social gigantesco, e que a gente não assume. Somos um país 
com hábitos e regras e códigos preconceituosos, mas temos 
dificuldades – até legais – de admitir. Uma pessoa que admite 
que tem isso vai para a cadeia. Você não pode nem admitir que 
você tem um problema para resolver. Então você finge que o 
problema não existe. E há a imensa complexidade de mudar a 
mentalidade dos gestores. Realmente temos uma dificuldade 
de implementar, mas não pela política estabelecida – e sim pela 

prática estabelecida. Na teoria, a política é 
muito boa.

No Brasil, a venda 
de automóveis é 
parâmetro da saúde 
da economia. Como 
migrar desse modelo 
“carrocentrado” se 
todo mundo acha 
que o país vai para 

o buraco se não 
vender carro em escala 

astronômica?
Vou dar o exemplo da Alemanha. A 

Alemanha é um país que cabe 23 vezes 

no Brasil e tem 70 mil quilômetros de ciclovias. O Brasil tem 58 
mil quilômetros de estradas federais. Para carros. E olha que os 
alemães têm BMW, Volkswagen, Audi... têm um PIB fortemente 
estabelecido pela indústria automobilística, e mesmo assim não 
precisa entulhar suas cidades de carros. Isso está fundamentado 
num direito alemão que atua em cima do indivíduo, não de um 
patrimônio. Já o Brasil é aquele país que só conhece o carro, 
o futebol e a bunda de mulher em comercial de cerveja como 
símbolo de status. Então é um país pobre em relação a opções 
de desenvolvimento e de identidade. Sobre o que você perguntou, 
eu acho o seguinte: a indústria tabagista rapidamente tomou uns 
quatro processos nos Estados Unidos, pagou uma conta grande, 
fez um acordo para que não houvesse mais protestos e está 
migrando sua fortuna – que foi erguida em cima de muitas mortes 
por causa do cigarro – para outros modais mais sustentáveis 
e duradouros de fazer negócio. Então já passou da hora da 
indústria automobilística mundial rever o seu ganha-pão. Porque 
ela pode encher os países em desenvolvimento e a China com 
seus automóveis pelos próximos 15 anos, mas logo esses lugares 
colocarão os veículos motorizados em seus lugares, nas suas 
garagens. Olha, eu não sou contra o automóvel. Eu sou é contra 
o modelo que só vai ficar feliz se acumular venda, venda, venda 
nas cidades e matar pessoas. Se alguém te falasse, lá em 1900, 
quando o carro começou, “eu vou começar um negócio capaz 
de gerar bilhões de lucro, só que vai matar mais de milhares de 
pessoas por ano”, você não aceitaria participar desse negócio. 
Ninguém toparia.

Numa cidade com a mobilidade ideal, qual  
seria o papel do carro?
Uma opção para aqueles que não têm opção. Teria um desapego 
ao uso do automóvel, as pessoas caminhariam mais a pé, em 
calçadas boas, e seria uma sociedade em que você se sentiria 
confortável com esse modal. E onde você não seria tachado de 
pobre por usar transporte público. E não seria inconveniente para 
a sua posição social, você chegar de trem, de metrô ou de ônibus 
ao trabalho ou à balada. Isso não acontece hoje na sociedade 
brasileira. Isso é uma evolução que depende, necessariamente, 
do fortalecimento da democracia. Isso é muito maior que vender 
bicicleta e fazer ciclovia. Se bem que a ciclovia promove, sim, 
uma integração social. As pessoas que não querem ciclovia não 
desejam alguém de baixa renda passando na frente da sua casa. 
Isso é claro. Não é falado, mas é claro. Quando você faz uma 
ponte estaiada que não tem calçada, fica bem claro por que ela 
não tem calçada...

Qual a sua relação com o uso do capacete?
Sempre digo que o principal recurso de segurança do ciclista 

CAPACETE, ÓCULOS E LUVA SÃO LEGAIS, 
MAS NÃO É ISSO QUE VAI FAZER A 
DIFERENÇA ENTRE A VIDA E A MORTE 
NO TRÂNSITO. O COMPORTAMENTO DO 
MOTORISTA, SIM
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é o comportamento dos 
motoristas. Capacete, luva 
e óculos são artigos que 
podem ser totalmente 
dispensáveis para a 
segurança de um ciclista 
– dependendo do trajeto 

dele e do estilo de pedalar 
de cada um – porque o que 

ele precisa mesmo é de um 
motorista que não o atropele. Eu 

não ando de luva, mas também não 
pedalo sem capacete ou sem óculos. Por quê? No meu caso, cisco 
no olho é uma coisa que vai me atrapalhar, até porque eu trabalho 
com os olhos: eu filmo, eu fotografo... Quanto ao capacete, 
aqueles que pedalam no meio do esporte, especialmente do 
mountain-bike, como eu, são pessoas que entendem na pele o 
porquê de precisar de capacete. Eu já quebrei dois em trilha. E 
já quebrei um na cidade de São Paulo. Caí em buraco, a bicicleta 
virou um “8”, toda retorcida.

Mas você já disse que as pessoas mais ativistas 
defendem que não precisa de capacete...
E eu concordo com elas. Você tem uma tendência da propaganda 
dos fabricantes de equipamentos de segurança que é a cultura do 
medo. “Se você não usar, você vai morrer.” Isso associado a uma 
comunicação que diz “se você não atravessar na faixa de pedestre, 
está lascado”. O sentimento que isso dissemina é de culpa do 
pedestre e do ciclista – que precisa escapar da frente dos carros 
e usar armaduras, usar luzes... Enquanto a principal comunicação 
deveria ser: motorista, preste atenção, tire o insufilm do seu 
carro para você poder ver e ser visto. A principal referência para 
o ciclista ter segurança é o contato olho no olho com o motorista. 
Com o insufilm, isso acabou. Armar-se de capacete, luva e roupa 
que reflete farol não é nada se você estiver pedalando perto de um 
motorista que está falando ao celular enquanto dirige ou desatento 
por outro motivo. Essa espiral descendente de uma comunicação 
calcada no medo desestimula o uso da bicicleta. E, para se ter 
segurança na rua, você precisa, primeiro, de uma quantidade 
expressiva de ciclistas. Quanto mais ciclistas, menos mortes. 
E precisa ter um trânsito mais seguro, porque é isso que vai 
estimular que haja mais ciclistas nas ruas. Capacete, óculos e luva 
são legais, mas não é isso que vai fazer a diferença entre a vida e 
a morte no trânsito. O comportamento do motorista, sim.

Diminuir a velocidade máxima das vias  
também é importante...
Nossos colegas de mídia também precisam entender que 

velocidade máxima não determina fluidez. O que determina fluidez 
é a velocidade média. E, quanto mais a velocidade máxima se 
aproximar da velocidade média, menos trânsito vai ter. Se eu 
jogar um monte de arroz de uma vez num funil, ele trava. Mas se 
deixar escorrer aos poucos, ele vai rápido. É um grande problema 
o brasileiro achar que a velocidade máxima é a velocidade mínima 
que ele quer ter no trânsito, e que esse negócio de acelerar e 
brecar, acelerar e brecar é uma coisa boa. Porque não é, e acaba 
danificando os sistemas do carro. E o pedestre, você tem de 
respeitar em qualquer lugar. Ele pode estar pulando na sua frente, 
pode estar cruzando a avenida fora da faixa, não importa... ele tem 
de ser respeitado. O pedestre sempre tem razão, mesmo quando 
ele não tem razão. Ele tem a preferência. Ele é o rei. Porque ele é 
a parte mais frágil desse sistema todo.

Que dicas você daria para quem quer  
trocar o carro pela bicicleta?
Se você está começando, não compre uma bicicleta. Primeiro 
peça emprestada de alguém da família, um amigo, e comece 
a pedalar. Com isso, em poucas semanas, você vai entender 
o que você quer de uma bike. Ou o que você não quer de uma 
bike. Se você partir logo para fazer uma compra, há uma 
chance grande de você ser induzido por um vendedor e levar 
para casa uma bicicleta inadequada para os seus objetivos 
com ela. Agora, já tendo experimentado, aí sim você pode 
comprar. E então encha o vendedor de perguntas: qual o uso 
recomendado para aquela bike, o tamanho ideal para você... Eu 
não recomendo comprar uma bicicleta muito barata. Você tem 
de ter um preço mínimo a pagar por uma bicicleta, que são uns 
2 mil reais, porque você vai ter uma bike em que poderá fazer 
um upgrade. Se achar muito caro, procure essa bicicleta de 2 
mil usada, que vai sair mais barato. 
Outra coisa: se vai fazer um circuito que nunca fez, chame 
um biker anjo, um amigo que pedala sempre, para pedalar 
com você, para te entregar de presente um roteiro. Porque 
quem está acostumado a rodar a cidade de carro não 
necessariamente vai conhecer os melhores caminhos para 
andar de bicicleta. Ele está com uma mentalidade de grandes 
avenidas, de ruas só com uma mão. 
Então trace um roteiro usando o máximo das ciclovias 
existentes na cidade de São Paulo. Porque elas são ótimas, 
elas são interligadas, e não é um poste ou um buraco que vai 
estragar essa experiência. Isso é balela falada por quem quer 
criticar a ciclovia. 
O problema é chegar suado ao trabalho? Saia meia hora antes e 
vá devagar. E leve uma roupa para trocar. Essas coisas não podem 
ser entraves. Se a pessoa está disposta a pedalar, ela já tem 90% 
do que precisa para se dar bem com a bicicleta. 
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ESTUDO DO CESVI 
APONTA O QUANTO A 
REGULAGEM ERRADA DO 
ESPELHO DO CARRO E DA 
MOTO PODE ARRUINAR 
A VISIBILIDADE DO 
CONDUTOR

Emerson Leão Farias

U m dos principais fatores de segurança no 
automóvel é a visibilidade. Um acidente 
pode acontecer por causa de um ponto 

cego mesmo com a ajuda dos componentes 
eletrônicos modernos que já estão sendo 
utilizados para ajudar o motorista na visualização 
da área externa ao veículo [leia mais sobre 
essas tecnologias na seção “Especial” desta 
edição]. Os retrovisores existem para isso 

também. Mas a eficácia na minimização desses 
pontos cegos acaba dependendo, também, do 
uso correto desses recursos.
Pensando nisso, o CESVI BRASIL realizou um 
estudo que apresenta justamente o quanto 
um mau ajuste dos retrovisores faz com que o 
condutor perca de área visível ao seu redor – ou 
seja, fica com mais pontos cegos e se arrisca 
mais no trânsito. É o que você vai ver agora.
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REGULAGENS COMUNS (NO CARRO)
Para os automóveis, existem três formas mais utilizadas para 
a regulagem dos espelhos retrovisores laterais:

Regulagem 0%
O espelho retrovisor lateral fica posicionado no limite do último 
ponto enxergado pela carroceria do automóvel – ou seja, o 
veículo não é visto pelo espelho retrovisor.

Regulagem 10%
Simula quando o condutor posiciona o espelho retrovisor 
em 0%, no qual ele enxerga o último ponto da carroceria, e 
depois faz uma leve inclinação para enxergar um pouco mais 
da carroceria do automóvel, chegando próximo aos 10% da 
largura total do espelho retrovisor.

Regulagem 20%
É quando o condutor regula o espelho retrovisor 
lateral de forma a visualizar grande parte da lateral do 
veículo, enxergando até perto da maçaneta da porta – e 
consequentemente diminuindo a área visível da via. Essa forma 
de regulagem é prejudicial à visibilidade.

DADOS OBTIDOS NO ESTUDO 
O CESVI analisou as três formas de regulagem dos espelhos 
retrovisores laterais para as carrocerias hatch compacto, 
sedan compacto e utilitário esportivo. Confira os resultados.

SEDAN COMPACTO
0%
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 8,48 m2 11,68 m2

10%
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 10,56 m2 14,28 m2

AUMENTO DA ÁREA NÃO VISÍVEL (EM 
COMPARAÇÃO COM A REGULAGEM 0%)

20% 18%

20%
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 13,28 m2 16,96 m2

AUMENTO DA ÁREA NÃO VISÍVEL (EM 
COMPARAÇÃO COM A REGULAGEM 0%)

36% 31%
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UTILITÁRIO ESPORTIVO
0%
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 9,52 m2 12, 44 m2

10%
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 10,56 m2 13,16 m2

AUMENTO DA ÁREA NÃO VISÍVEL (EM 
COMPARAÇÃO COM A REGULAGEM 0%)

10% 5%

20%
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 14,40 m2 17,76 m2

AUMENTO DA ÁREA NÃO VISÍVEL (EM 
COMPARAÇÃO COM A REGULAGEM 0%)

34% 30%

HATCH COMPACTO 
0%
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 10,56 m2 14,32 m2

10%
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 12,60 m2 16,04 m2

AUMENTO DA ÁREA NÃO VISÍVEL (EM 
COMPARAÇÃO COM A REGULAGEM 0%)

16% 11%

20%
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 17,52 m2 21,76 m2

AUMENTO DA ÁREA NÃO VISÍVEL (EM 
COMPARAÇÃO COM A REGULAGEM 0%)

40% 34%

DE OLHO NAS CRIANÇAS
O CESVI também analisou a situação na qual o espelho 
retrovisor central (interno) foi deslocado para se visualizar 
o assento do banco traseiro – simulando uma situação 
em que o condutor deseja ver as crianças que estão na 
parte de trás do carro. Para esse caso, foi observado que 
a visibilidade traseira ficou limitada: o último ponto de 
visualização foi nos 27,10 metros de distância do veículo. 
Esse último ponto de visualização compromete a visão do 
motorista em relação ao horizonte, que, de acordo com a 
Resolução CONTRAN Nº 226/07, deve ser visualizado para 
identificar a aproximação de outros veículos. Essa situação 
é agravada quando sabemos que um veículo que trafega 
a 100 km/h percorre 28 metros em apenas 1 segundo. 

Ou seja, nessa velocidade, só seria possível visualizar o 
carro que se aproxima da traseira do veículo quando ele já 
estivesse a 1 segundo de distância. Perigo!

NAS MOTOCICLETAS
Nos espelhos retrovisores das motos, há a possibilidade de 
mudar sua posição, deixando-os no sentido vertical. É uma 
prática comum entre motociclistas, porque isso faz com 
que a largura total da motocicleta diminua, facilitando a 
passagem no corredor de carros. 
O CESVI fez o mesmo estudo da área de visibilidade também 
para esse caso de mudança na posição do espelho retrovisor 
para motos, para saber se isso gera diferenças efetivas na 
visibilidade do motociclista. Confira os resultados abaixo. 

RETROVISOR POSICIONADO CORRETAMENTE
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 8,48 m2 18,16 m2

RETROVISOR INVERTIDO PELO MOTOCICLISTA
LADO ESQUERDO DIREITO

ÁREA NÃO VISÍVEL 13,96 m2 25,04 m2

AUMENTO DA ÁREA NÃO VISÍVEL (EM 
COMPARAÇÃO COM A REGULAGEM 0%)

39% 27%
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CONCLUSÕES DO ESTUDO
Após analisar os resultados das medições, o CESVI  
chegou às seguintes conclusões:

Para automóveis
- Regulagem em 10%: Ao regular o espelho lateral 
visualizando o veículo em 10% da largura do retrovisor, o 
motorista está aumentando em até 20% sua área de ponto 
cego (no caso do sedan compacto lado esquerdo). 
- Regulagem em 20%: A regulagem em 20% da largura do 
retrovisor pode aumentar em até 40% a área não visível pelo 
condutor (no lado esquerdo do hatch compacto). Ou seja, 
essa não é uma regulagem adequada. E pode interferir de 
forma expressiva na visibilidade dos outros veículos que estão 
ao lado do automóvel, comprometendo a segurança viária.
Se analisarmos os dois casos, a porcentagem de aumento 
da área não visível é o dobro da porcentagem de erro na 
regulagem do espelho retrovisor. Ou seja, ao regular para 
ver 20% da área do retrovisor, o motorista aumenta em 
40% sua área não visível. Problema!
- Espelho retrovisor central: Não é o motorista quem tem 
de prestar atenção ao que as crianças estão fazendo no 
banco de trás. Ao regular o retrovisor para essa finalidade, 
o motorista compromete seriamente sua visibilidade da 

pista (colocando em risco, inclusive, as crianças que ele 
pretendia proteger).

Para motos
Ao mudar a posição dos espelhos retrovisores da motocicleta, 
da horizontal para a vertical, o motociclista aumenta em 40% a 
área do ponto cego do lado esquerdo. Ou seja, ele perde 5,48 
m² de área visível e deixa de ver automóveis e outras motos 
se aproximando, prejudicando sua própria segurança e a dos 
outros. (Lembrando que a própria atitude de trafegar pelo 
pequeno vão entre as faixas de automóveis – que é o motivo 
pelo qual os motociclistas mudam a posição do retrovisor – já 
é arriscada e fator gerador de acidentes de trânsito.)

OBSERVAÇÕES  
DO CESVI
Ver claramente tudo o que acontece na via é muito 
importante. Por isso, no caso dos retrovisores laterais, eles 
devem ser ajustados para que o motorista veja o mínimo 
possível da lateral do veículo – chegando o mais próximo da 
regulagem a 0% – e o máximo da pista. 
No caso das motocicletas, utilizar o retrovisor na posição 
vertical significa uma perda direta e significativa de visibilidade. 
É assumir um risco que nunca deveria ser aceito no trânsito. 

RESOLUÇÃO 226
De fevereiro de 2007, essa resolução 
estabelece os requisitos para o 
desempenho e a fixação dos espelhos 
retrovisores e é aplicada para automóveis, 
veículos utilitários, camionetas, ônibus, 
micro-ônibus, caminhonetes, caminhões e 
caminhões tratores. Ela informa o que são 
espelhos retrovisores, os tipos e raios de 
curvatura.
Essa resolução também estabelece 
especificações de fabricação, como, 

por exemplo, que todos os espelhos 
retrovisores devem ser reguláveis, 
devem conter caixa de proteção ao 
redor do espelho, e tanto os internos 
quanto os externos devem seguir a 
dimensão informada. Além de informar 
como devem ser os ensaios de 
resistência ao impacto.
Os espelhos retrovisores devem 
obedecer a uma regra de visão por 
área de cada espelho individual. É lei!
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Alessandro Rubio

Bruno Lopes

A boa visibilidade no trânsito é fundamental para evitar 
acidentes, e isso está diretamente ligado ao projeto do 
veículo. O carro deve ser projetado para proporcionar ao 

motorista tanto a visibilidade frontal quanto a lateral e traseira 
– sendo as duas últimas auxiliadas pelos retrovisores, itens 
essenciais e obrigatórios em veículos vendidos no Brasil.
Porém, há particularidades de cada veículo que podem influenciar 
nessa visibilidade. Essas características podem propiciar uma 
área maior de visão, diminuindo os chamados pontos cegos, que 
são aquelas áreas que bloqueiam a visibilidade do condutor. Carro 

ÍNDICE DE 
VISIBILIDADE
S7 QUATTRO, DA AUDI, E RANGE  
ROVER SÃO OS VEÍCULOS QUE 
PROPORCIONAM A MELHOR 
VISIBILIDADE AO MOTORISTA, 
TORNANDO A CONDUÇÃO  
MAIS SEGURA

ESPECIAL

Luciana Ruffato
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com mais pontos de bloqueio significa carro menos seguro. 
Por isso, esse fator se tornou objeto de estudo do CESVI – que 
criou um índice específico para classificar os diversos veículos 
presentes no mercado brasileiro em relação a esses pontos 
cegos: é o Índice de Visibilidade.
Nesta matéria, você vai conferir os 12 modelos de veículos mais 
bem classificados segundo esse índice – justamente os que 
oferecem uma melhor visibilidade ao motorista.

O QUE É ANALISADO
Para a elaboração de cada índice, o CESVI avalia os seguintes 
fatores dos veículos:

Visão traseira 
É proporcionada pelo retrovisor interno central, que reflete a 
imagem da traseira do veículo e mostra os veículos que trafegam 
atrás. Também auxilia os condutores a manobrar mais facilmente.

Visão lateral
É importante quando o motorista realiza mudanças de direção. E 
pode evitar acidentes quando auxiliada pelos retrovisores laterais. 

Visão dianteira 
Determinada pela área do para-brisa, a visão dianteira é 
primordial, mas pode ficar obstruída quando as colunas “A”, 
aquelas do para-brisa, possuem tamanhos e formatos que 
bloqueiam a visão do motorista, ocultando determinados 
obstáculos à frente.

COMO OS VEÍCULOS SÃO AVALIADOS
No CESVI, os veículos são posicionados em uma área demarcada 
no chão, onde são posicionados objetos-padrão para cada tipo 
de área. As medições das áreas frontais são feitas com um 
obstáculo de aproximadamente 110 centímetros de altura, que 
simula postes e tem altura aproximada de uma motocicleta. Já 
para a análise da visibilidade traseira do veículo, é utilizado um 
obstáculo de 60 centímetros de altura – correspondente à altura 
dos ombros de uma criança de 3 anos. Isso é muito importante, 
já que há muitos casos de atropelamentos de crianças (às vezes 
pelos próprios pais, na garagem de casa) por conta de uma visão 
traseira deficiente.
Esses obstáculos são utilizados para varrer a diagonal dianteira, 
lateral e traseira do veículo, identificando os pontos cegos do 
modelo. Essas áreas são calculadas e inseridas em fórmulas 
matemáticas para compor o índice. Quanto maior a área na qual é 
possível visualizar todos os obstáculos, melhor é  
a classificação do veículo no Índice de Visibilidade do CESVI. 

TECNOLOGIA PODE  
MELHORAR A VISIBILIDADE
As montadoras têm lançado recursos para que a visão 
proporcionada para o motorista seja cada vez melhor. Confira!
- Câmeras de auxílio ao estacionamento são dispositivos que 
colaboram para manobras e podem evitar atropelamento de 
criança em manobras de marcha à ré.
- Sensores de estacionamento também têm a função de 
alertar os motoristas quando estão se aproximando de 
obstáculos, até daqueles que não conseguimos ver.
- Sensores de pontos cegos, que informam por aviso sonoro 
ou visual que há veículos na lateral traseira do veículo, em 
áreas que não aparecem no retrovisor lateral.

CAMPEÕES DE VISIBILIDADE
Os melhores colocados no Índice de Visibilidade recebem até 
cinco estrelas. O melhor colocado é aquele que possui uma área 
menor de pontos cegos. As novas tecnologias, como sensores e 
câmeras, também são consideradas na classificação. 
Veja na tabela abaixo quais os modelos presentes no mercado que 
proporcionam melhor visibilidade ao motorista:

ÍNDICE DE

MODELO MARCA CLASSIFICAÇÃO

S7 QUATTRO AUDI

RANGE ROVER LAND ROVER

C4 LOUNGE CITROËN

XK R-S JAGUAR

GOLF VOLKSWAGEN

A3 AUDI

C4 HATCH CITROËN

C4 PICASSO CITROËN

FOCUS FORD

CIVIC HONDA

FIT HONDA

208 PEUGEOT



O FUTURO DA VISIBILIDADE
1 – Os retrovisores laterais externos podem em breve ser 
substituídos por câmeras que projetam a imagem em telas, não 
sendo mais necessária toda aquela peça na lateral do veículo. 
Além de melhorar a visibilidade, isso diminuiria o arrasto do carro, 
resultando numa melhor performance do veículo, na redução do 
ruído do vento e numa diminuição do consumo de combustível.
2 – A Audi divulgou um modelo de veículo que substitui o 
retrovisor interno central por uma tela, que projeta a imagem de 
uma câmera instalada na traseira. Isso elimina o problema de 
áreas cobertas pelos encostos de cabeça.
3 – Recentemente, a Jaguar divulgou um vídeo que mostra 
uma tecnologia que ela pretende instalar nos veículos, chamada 
“visão urbana”. São miniprojetores que exibem a imagem externa 
ao carro nas colunas internas do veículo – como se as colunas 
fossem transparentes. 

ESPECIAL
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S7 (na parte de cima) e Range Rover são os mais bem classificados no Índice de Visibilidade

Confira a tecnologia da 
Jaguar neste vídeo: 

https://goo.gl/uabep9

CONHEÇA OS OUTROS  
ÍNDICES DO CESVI

O ranking classifica veículos de acordo com a 
disponibilidade de sistemas originais de segurança 
patrimonial e sua eficiência contra ações de furto. 
O estudo leva em consideração se o veículo dispõe 
de imobilizadores, alarmes, travas de coluna de 
direção, vidros laterais laminados, a complexidade 
da chave do veículo e a localização da bateria.

É um comparativo que classifica os veículos de 
acordo com a vulnerabilidade à ação das águas. O 
estudo aborda os possíveis danos que os veículos 
podem sofrer em função de suas características 
mecânicas e eletroeletrônicas.

Classifica os veículos de acordo com a 
disponibilidade de componentes destinados à 
segurança ativa e passiva. Fazendo uma ponderação 
entre os equipamentos de cada modelo, chega-se 
a um ranking que pode servir como embasamento 
para a opção pelo carro mais seguro – e também 
como referência para análise de risco.

Compara veículos de uma mesma categoria quanto 
à facilidade e ao custo de seu reparo. O CESVI 
realiza crash-tests dianteiros e traseiros nos 
veículos analisados, faz os reparos necessários e 
uma avaliação individual das peças envolvidas. O 
resultado é uma classificação que leva em conta os 
custos da reparação, os tempos de substituição e a 
cesta básica de peças.
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SEGUROS

CONFIRA COMO 
FUNCIONA ESSE 
IMPORTANTE 
PROCESSO E 
QUAIS SÃO AS 
ATRIBUIÇÕES DO 
PROFISSIONAL 
RESPONSÁVEL 
PELA VISTORIA

PÁTIO DE SALVADOS: 
VISTORIA DE 
RECEBIMENTO
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Emerson Feliciano Luciana Ruffato
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O pátio de salvados é o destino final para os veículos 
regulados e classificados como de indenização integral. 
Neste local, antes do processo de leilão, uma série 

de operações são realizadas, que vão desde o recebimento, 
limpeza, estoque e preparação para a venda. Porém, para 
os especialistas em gestão de pátio de veículos salvados, a 
etapa principal é o início do processo – ou seja, a vistoria de 
recebimento.
Aspectos como depreciação, precificação e tempo de 
permanência são definidos no momento dessa vistoria. Se o 
profissional vistoriador fizer a vistoria de acordo com critérios 

técnicos, maiores são as chances desse veículo ser classificado 
com maior acerto, o que definirá seu manuseio em todas as 
etapas seguintes.
Por conta da importância dessa vistoria de recebimento, vamos 
abordar agora as melhores práticas para essa atividade, além 
de fornecer algumas dicas técnicas e procedimentos.

O VISTORIADOR
Tudo começa, literalmente, com a capacitação do profissional 
que irá realizar a vistoria de recebimento. Conhecer e 
entender sobre componentes veiculares, quando um item é 
original ou não, realizar o decalque ou foto das identificações 
veiculares (número do chassi ou motor, por exemplo), e avaliar 
corretamente a extensão dos danos está diretamente ligado 
ao destino que será dado a esse veículo dentro do pátio de 
salvados. 
O CESVI entende que o profissional vistoriador tem uma grande 
responsabilidade sobre as etapas futuras a que o veículo salvado 
será submetido dentro do pátio.

O TRANSPORTADOR
Há alguns procedimentos que devem ser levados em 
consideração no momento da recepção do veículo junto ao 
transportador. Confira.

Autorização de remoção de salvados
É um dos principais documentos a serem verificados 
pelo vistoriador no momento da entrega do veículo pelo 
transportador. Nessa etapa, o vistoriador deve atentar-se aos 
seguintes pontos:
- Dados do local da retirada do veículo.
- Dados do local da entrega do veículo: algumas companhias 
trabalham com mais de um pátio de salvados e comumente 

QUANTO MAIS DETALHES SOBRE  
A EXTENSÃO DOS DANOS DO VEÍCULO 
FOREM COLETADOS NA VISTORIA  
DE RECEBIMENTO, MAIORES AS 
CHANCES DE MITIGAR OS RISCOS  
NA VENDA DO VEÍCULO



pode ocorrer do veículo ser entregue no local errado, causando 
transtorno e onerando as despesas com transporte.
- Dados do veículo: é preciso verificar se os dados do veículo 
(versão, ano, chassi e cor) estão descritos de forma correta, e 
principalmente garantir que se  
trata do veículo em questão.

Check-list do transportador
Ao retirar o veículo salvado de uma oficina, o transportador 
preenche um check-list identificando as condições em que o 
veículo se encontra. Geralmente, os itens mais importantes a 
serem observados são: componentes elétricos, eletrônicos, 
mecânicos, acessórios, existência de rodas e pneus, além de 
outros itens.
Ao identificar qualquer diferença entre o check-list do 
transportador e o estado do veículo entregue, o vistoriador 
deve realizar o preenchimento de um formulário de divergência, 
que tem como principal objetivo informar à área de salvados da 
seguradora, e ao transportador, que o pátio não está recebendo 
o veículo com as mesmas características com as quais ele saiu 
da oficina. 
Para os pátios que trabalham com recebimento de veículo 
oriundo de cobertura de transportes (conhecidos como “allrisk”), 
ainda há a conferência da nota fiscal do veículo, na qual ele deve 
conferir marca, modelo, versão, ano, cor e número do chassi.

CHECK-LIST DE RECEBIMENTO
O pátio de salvados deve ter o seu modelo de check-list de 
recebimento. É com esse formulário que, de forma oficial, 
o vistoriador dará entrada no veículo salvado no pátio. Esse 
check-list deverá conter informações que tornem possível 
estabelecer um “raio-x” do veículo no momento de sua chegada 
– para que, em qualquer momento futuro, possa ser utilizado 
para esclarecer eventuais dúvidas sobre o estado do veículo no 
momento da entrada.
Além disso, é o check-list de recebimento que fornecerá 
informações para outros documentos usados no pátio de 
salvados, como os editais, mapa do leiloeiro, entre outros.

SEGUROS
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O QUE O CHECK-LIST DEVE APONTAR

Abaixo, segue exemplo de informações que, além da 

análise da carroceria, devem estar disponíveis nesse 

check-list.
  CD\DVD player

  Central multimídia

  Módulo de som

  Roda de liga

  Roda de ferro

  Estepe

  Macaco

  Extintor

  Triângulo

  Ar-condicionado

  Direção hidráulica

  Vidros elétricos

  Câmbio automático 

(manual)

 Chave

  Manual

  Bateria

  Alternador

  Motor de partida

  Bobina

  Módulo de injeção

  Bicos injetores

  Compressor de  

ar-condicionado

  Radiador 

  Condensador

  Bomba de combustível

  Painel de instrumentos



IMAGENS
Um ponto de muita atenção no processo de recebimento de 
veículo nos pátios de salvados são as fotografias realizadas pelo 
vistoriador. O que ele deve fazer: 
  Relatar a parte externa do veículo, conforme Figura 1, 

procurando cobrir todos os ângulos do veículo.
  Destacar em fotografias separadas os danos apresentados 

pelos veículos.
  Sempre tirar fotos da parte interna e cofre do motor.
  Na parte interna, destacar eventual abertura de airbag ou 

falta de centrais multimídias e/ou painel.
  Caso o vistoriador identifique diferença nas rodas e pneus, 

documentar por meio de imagens.
  Rever as imagens, verificando se estão nítidas e com boa 

identificação.

NÚMERO DO CHASSI:  
DECALQUE OU FOTOGRAFIA
Os números de chassi e motor devem ser coletados. Nesse 
item, o vistoriador deve se atentar à qualidade da informação 
gerada. Caso seja realizado o decalque, verificar se a leitura 
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está em perfeitas condições. No caso de fotografias, verificar se 
a imagem está nítida. 
A obrigatoriedade de decalque ou chassi poderá variar de 
acordo com a localização (Estado) do pátio de salvados, onde 
os Departamentos de Trânsito são responsáveis por essa 
regulamentação.

CONSIDERAÇÕES
O CESVI BRASIL reitera que, no que diz respeito à operação de 
gestão de pátio de veículos salvados, a vistoria de recebimento é 
uma das principais etapas do processo. E por isso o vistoriador 
responsável deve estar devidamente treinado para a execução 
da atividade.
Um outro ponto a destacar é a preocupação com os detalhes 
da vistoria. Quanto mais detalhes sobre a extensão dos danos 
do veículo forem coletados nessa etapa, maiores as chances de 
mitigar os riscos na venda do veículo.
Vale observar que não existe um modelo único de vistoria de 
recebimento. Cada pátio definirá seus procedimentos de acordo 
com as características dos veículos ou regras de negócio das 
respectivas seguradoras. 

Figura 1



HÁ AINDA POUCO 
CONHECIMENTO SOBRE 
AS PARTICULARIDADES 
DA REPARAÇÃO DE 
VEÍCULOS COM PARTES 
(OU 100%) EM 
ALUMÍNIO. MAS ESSE 
HISTÓRICO PRECISA 
MUDAR

36

REPARO

O ALUMÍNIO 
CHEGA ÀS OFICINAS

Rodrigo Dias

Podemos dizer que, quando se trata de 
reparo em aço convencional, as tecnologias, 
processos, equipamentos e ferramentas já 

são muito comuns em nosso setor – apesar de 
ainda haver muita necessidade de atualização nesse 
mercado. Ok, esse aço do dia a dia você já conhece 
bem. Mas e se chegar um carro todo em alumínio 
na oficina? Como fica a coisa?
Não que o alumínio seja uma total novidade no 
universo automotivo. Foi no início do século 20 que 
as indústrias de alumínio começaram a trabalhar 
na produção das ligas com propriedades mecânicas 
mais elevadas. E foi a partir dessa evolução que as 
principais montadoras começaram a desenvolver 
veículos com tecnologia em alumínio. A proposta 
era reduzir o peso do carro e dar maior segurança 
aos ocupantes. Isso tendo em vista que o alumínio 
absorve duas vezes mais a energia de impacto 
em uma colisão e oferece o dobro da resistência 
quando comparado ao aço. 
Mas e quando o carro bate? Onde levar para 
arrumar? Os técnicos estão qualificados? Há 
equipamentos e ferramentas adequadas nas 
oficinas?

Hoje já são produzidos alguns modelos de veículos 
com peças móveis em alumínio, como capô, 
para-lama, portas, entre outras. Para a troca 
dessas peças, é necessária muita qualificação do 
profissional.
Já quando o modelo de veículo tem sua estrutura 
100% em alumínio, o processo de reparação ou 
substituição ocorre em peças rebitadas e coladas, 
e com cordões de soldas em alguns pontos da 
estrutura e em algumas junções.
Para trabalhar com esse material, o profissional 
deve ter instruções sobre processo de soldagem 
com alumínio, porque não basta ele ser um 
soldador de chapas de aço, é necessário que tenha 
conhecimento do tipo de gás utilizado, espessura da 
chapa a ser soldada, posições de soldagem, tipos 
de acabamento... Tudo isso tem interferência direta 
na qualidade final da soldagem.
No processo de reparação são utilizadas algumas 
técnicas de união: 
- Mecânica (rebites, recalques e parafusos).
- Térmica (solda a laser, solda a ponto por 
resistência, solda de pinos, entre outras).
- União por adesivagem ou colagem. 
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Audi A8 
100% alumínio

O ALUMÍNIO 
CHEGA ÀS OFICINAS

CAPACITAÇÃO DO REPARADOR
O funileiro precisa ter conhecimento para regulagem 
da solda, porque o equipamento oferece vários tipos de 
regulagens para diversas ligas do metal a ser soldado, e 
em algumas espessuras da chapa. Deve ter critérios para 
escolher o arame de soldagem de acordo com a liga a ser 
soldada, para garantir a qualidade no acabamento.
Ele deve saber que o gás de soldagem de metal inerte 
(MIG–argônio) pode ser utilizado com sucesso para 
soldar alumínio.
O processo de soldagem MIG é melhor para bitolas 
mais finas de folhas de alumínio, devido à quantidade de 
calor necessária. 
Não importa que tipo de soldagem será feita, as peças 
de trabalho têm de ser extremamente limpas antes da 
soldagem ser iniciada. 
As peças podem ser limpas com um processo químico ou 
mecanicamente, utilizando uma escova de arame. 

CARROS EM ALUMÍNIO
Atualmente, temos algumas montadoras que produzem 
modelos de veículos 100% em alumínio. Vamos ver quais são 
esses carros:

Audi
O modelo A8 foi o primeiro da marca com a estrutura 100% 
alumínio, em 2013. Depois veio o Audi TT, um modelo com 
grande parte de sua estrutura em alumínio, mas que tem aço 
na parte do assoalho do porta malas, nas portas, no painel 
traseiro e na tampa traseira. Outro modelo da marca é o 
R8, com a estrutura 100% alumínio também. E há outros 
modelos da Audi que têm peças avulsas em alumínio, como 
portas, capô, etc.

Ford 
Agora começamos a ter utilitários médios em alumínio, como 
nas picapes F-150. Pela primeira vez, um produto de alta 
escala, na faixa de 800 mil unidades por ano, terá cabine e 
caçamba quase totalmente de alumínio, mantendo o chassi 
separado em aço. A redução de peso ficou em torno de 320 
quilos – uma diminuição significativa.

Mercedes-Benz 
A nova SL é o primeiro automóvel produzido em série pela 
marca com a carroceria inteira em alumínio.

Land Rover 
É conhecida pelos seus veículos com estrutura totalmente 
em alumínio.

Luxo
E o alumínio já é uma realidade entre os principais 
símbolos de luxo da indústria automobilística, 
como Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, 
Bentley, Maserati, Porsche, Ferrari e 
alguns modelos da Jaguar XJ e 
F-Type. 

Divulgação
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N o dia 16 de abril, aconteceu a 12ª edição 
do Prêmio Segurador Brasil, em São Paulo. 
Organizado pela Brasil Notícias, responsável 

pela Revista Segurador Brasil, o evento reuniu cerca de 
400 convidados, entre presidentes de seguradoras e 
prestadoras de serviços, executivos, corretores, líderes 
de entidades e autoridades do setor.  
Elaborada com a supervisão do economista Luiz 
Roberto Castiglione, a análise técnica – que resulta na 
classificação e consequente premiação das empresas – 
avalia o desempenho das seguradoras com faturamento 
acima de ou até R$ 2 bilhões – com foco nos resultados 
globais e por ramos, incluindo Previdência Privada, 
Capitalização e Resseguros, durante o período de 
novembro de 2013 a novembro de 2014. Os líderes 
de mercado e os que obtiveram maior crescimento de 
vendas também são avaliados. 
Entre os premiados, tiveram destaque a seguradora HDI 
pelo desempenho em “Benefícios e Soluções Rápidas 
Bate-Pronto”, e Brasil Assistência, representada 
pelo seu presidente Almir Fernandes – que também 
é diretor executivo do CESVI BRASIL. A instituição foi 
homenageada com “Mérito na Prestação de Serviços de 
Assistência 24h”. 

BRASIL ASSISTÊNCIA VENCE 
PRÊMIO SEGURADOR BRASIL 2015

O Sindicato do Comércio Varejista 
de Peças e Acessórios de 
Veículos do Estado de São Paulo 

(Sincopeças-SP) e o Sindicato da 
Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios de São Paulo (Sindirepa-
SP) estão se unindo para fortalecer 
o setor. “Temos que unir nossas 
forças para tornar nossos negócios 
mais eficientes e nos aproximar dos 
consumidores”, afirmou Francisco de 
La Torre, presidente do Sincopeças-
SP, acrescentando que as oficinas 
geram demanda e os varejistas têm 
relacionamento bem próximo aos 
consumidores. Para ele, a soma de 
esforços deve manter o setor unido 
e coeso. 
O movimento de fortalecimento será 
positivo para os dois segmentos. 
“A proximidade do varejo com a 
reparação é muito importante. Os 
resultados serão mais eficazes na 
disseminação de informações que 
contribuam para o desenvolvimento 
do setor de reposição”, comentou 
Antonio Fiola, presidente do Sindirepa-
SP. Segundo Fiola, a base é a 
uniformização. “Vamos tentar diminuir 
os elos da cadeia para chegar mais 
perto dos consumidores”, ressaltou.
Entre os desafios da união citam 
a disponibilidade de estoque, 
complexidade tributária, integração da 
informação e eficiência do negócio. A 
cerimônia de lançamento foi realizada 
durante a Automec, no dia 7 de abril, 
e reuniu representantes de toda a 
cadeia (fábrica, distribuidores, varejo e 
oficinas). 

SINCOPEÇAS-SP  
E SINDIREPA-SP 
SE UNEM PARA 
FORTALECER O SETOR
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P A I N E L
Em abril, 35 profissionais da instituição financeira 

cooperativa Sicredi estiveram em visita ao CESVI 
BRASIL. Na ocasião, promovida pela MAPFRE SEGUROS, 

todos tiveram a oportunidade de assistir a uma apresentação 
institucional, conhecer os estudos e outras atividades do 
centro de pesquisa e ainda todas as instalações do CESVI.
O objetivo do evento foi levar informação técnica de 

Em homenagem ao Dia do Automóvel – 13 de 
maio –, o CESVI divulgou em suas mídias uma 
lista com os itens mais comuns para a revisão 

do veículo. O objetivo foi aproveitar a data para 
estimular o hábito da manutenção preventiva entre 
os motoristas. 
Confira a seguir as dicas que o CESVI deu na data – 
mas que servem para todos os dias do ano.  
Troca de óleo e filtros: sempre verifique o período 
de troca do óleo lubrificante, filtro de óleo, filtro 
de ar e filtro de combustível, bem como o tipo 
de óleo específico para o seu carro. Consulte o 
manual do proprietário. 
Sistema de arrefecimento: Verifique periodicamente o 
nível do fluido de arrefecimento do veículo. Se estiver 
abaixo do nível, complete com fluido. 
Importante: não use água, pois ela prejudica as partes 
internas do motor. E não abra a tampa do reservatório 

SICREDI VISITA O CESVI

DIA DO AUTOMÓVEL
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com o motor quente, existe o perigo de queimaduras 
devido à temperatura e à pressão do fluido.
Troca de pastilhas do freio: No manual do proprietário, 
consta o período de troca da pastilha. Sempre fique 
atento a esse período. Se passar, você pode condenar 
o disco de freio do seu carro.
Alinhamento e balanceamento de pneus: leve o veículo 
para alinhamento e balanceamento a cada 10.000 
km. Se antes desse período o veículo começar a sair 
para um dos lados, ou a direção trepidar, pode ser 
indício de desalinhamento na direção, necessitando 
alinhar e balancear o carro. 
Troca de palheta do limpador: não existe um período 
exato para troca da palheta do limpador, pois isto 
pode variar de acordo com a região do país – quando 
estiverem ressecadas, devem ser trocadas. Se houver 
demora na troca de uma palheta ruim, pode danificar 
o para-brisa do veículo.
Verificação de sistema de iluminação: Sempre 
verifique as lâmpadas do veículo: lanterna, farol, pisca, 
lâmpada de placa, luz de ré. Custam pouco, mas, se 
não forem trocadas, você pode sofrer multa ou até 
correr o risco de um acidente.
Rodízio e calibração de pneu: semanalmente, calibre 
a pressão dos pneus do carro, inclusive do estepe, 
de acordo com o manual do proprietário. Um pneu 
calibrado gera uma eficiência maior do combustível. 
Faça também o rodízio dos pneus, pois eles se 
consomem de forma irregular. 

qualidade sobre reparação automotiva e segurança viária aos 
profissionais do mercado financeiro.
O Sicredi abrange cem cooperativas de crédito filiadas, que 
operam com uma rede de atendimento com 1.321 pontos. A 
estrutura conta ainda com quatro Centrais Regionais, acionistas 
da Sicredi Participações S.A., uma Confederação, uma Fundação 
e um Banco Cooperativo e suas empresas controladas. 
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MULHERES DIRIGEM DE JANELA  
FECHADA E EVITAM CELULAR AO VOLANTE

VOLVO PROMOVE FILOSOFIA DE ZERAR ACIDENTES EM SEMINÁRIO

C autela ao assumir a direção é a principal característica das 
motoristas brasileiras. Além de cuidadosas, elas adquirem hábitos 
para evitar roubos e acidentes. É o que aponta o levantamento da 

BemMaisSeguro.com, que entrevistou 388 mulheres de todas as idades 
para descobrir como elas se comportam ao volante. 
Segundo o estudo, 67% das entrevistadas disseram que, por questões 
de segurança, dirigem de janela fechada ou fecham o vidro quando estão 
paradas no farol. Para evitar acidentes, o celular, considerado o grande 
vilão das batidas de trânsito, fica fora de uso: 61% não falam ao telefone 
enquanto dirigem e outras 31% conversam só pelo viva-voz. 
O levantamento aponta ainda que mais da metade das condutoras 
preferem contratar um seguro completo para o carro. “Por serem 
vítimas mais constantes dos criminosos, elas se arriscam menos e 
preferem adquirir um serviço que cubra todo tipo de risco”, explica 
Marcello Ursini, presidente da BemMaisSeguro.com. 

A Volvo tem promovido sua visão Zero Acidentes, sobre a 
qual falou num seminário sobre segurança no trânsito 
promovido pela montadora no dia 14 de maio.

Zero Acidentes é o posicionamento do Grupo Volvo, que 
preconiza o não envolvimento de veículos da marca em 
acidentes automobilísticos – e incentiva clientes da empresa 
a adotar a mesma visão.

CONFIRA ABAIXO O QUE A VOLVO PROPÕE QUE  
AS EMPRESAS FAÇAM NO BRASIL:
•  Estudar plano para zerar acidentes 
•  Elaborar e implementar um plano de ação 
•  Analisar situações de riscos nas operações 
•  Contemplar estratégias de contenção 
•  Buscar apoio se necessitarem 
•  Informar resultados parciais 
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•  Trocar informações/experiências entre si 
•  Ter atenção aos itens vitais do plano 
•  Certificar-se para a ISO 39001 

OS PONTOS VITAIS DO PLANO SÃO OS SEGUINTES:
•  Frota em ordem 
•  Motoristas bem treinados 
•  Respeito ao tempo de direção 
•  Rotogramas bem feitos e avaliados 
•  Comissão interna de prevenção de acidentes 
•  Análise de acidentes com fins educativos 
•  Interesse da empresa determinando o sucesso 
•  Envolvimento da liderança/direção da empresa 
•  ISO 39001 como elemento vital 

MORTES NO 
TRÂNSITO 
CRESCEM 8,4% 
EM 2014

D eu na Folha de S. Paulo: 
o número de mortos em 
acidentes de trânsito 

em São Paulo cresceu 8,4% 
em 2014 em relação a 2013. 
Foi o primeiro aumento desde 
2011. No ano passado, foram 
registradas 1.249 mortes, 
ante 1.152 no ano anterior. A 
maioria dos casos é de pedestres 
atropelados (555, ou 44,4%). Os 
dados são da Prefeitura de São 
Paulo. 
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Toda vez 
que olhamos 
para estatísticas, 
queremos ver 
uma criança 
vivendo melhor.

Taxa de mortalidade 
no Brasil em menores 
de 5 anos para 1.000
 nascidos vivos.*

1990 2000 2011

*Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM (2011)

TaxaTaxaT  de mortalidade
no Brasil em menores
de 5 anos para 1.000
nascidos vivos.*

53,7

24,7

17,7

Educação, saúde e proteção. 
Não é tão complicado melhorar a vida 
de uma criança. Mas é preciso querer. 
É preciso lutar por isso. Provocar a reação 
da sociedade, conscientizar e mobilizar. 
É isso que a Fundação Abrinq tem feito 
nos últimos 25 anos. Porque só com respeito 
e oportunidades vamos mudar a história 
das próximas gerações. C
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CÂMARA PODE LIMITAR 
VISTORIAS EM AUTOMÓVEIS

O deputado 
federal Aureo 
(Solidariedade/

RJ) protocolou, no 
dia 12 de maio, o 
Projeto de Lei nº 
1.499, que dispõe 
sobre a mudança 
nas regras de 

vistoria de veículos em todo território nacional.
Para o parlamentar, a vistoria deve ocorrer somente 
quando houver alteração das características do veículo 
(transformação de combustível gasolina para gás, 
por exemplo), resguardando assim a segurança e os 
impactos do automóvel no meio ambiente. Atualmente a 
obrigatoriedade de vistoria varia de um Estado para outro, 
não havendo regra nacional sobre o tema.
Aureo defende que toda regulamentação deve ponderar 
custos e benefícios antes de ser aplicada, e que a segurança 
continuará sendo prioritária na exigência de vistoria.
“A vistoria veicular constitui procedimento importante 
por parte dos Detrans quando ocorre alteração das 
características do veículo, porém a forma como é feita a 
regulamentação imposta pelos Detrans hoje gera muito custo 
para nenhum benefício, é um desserviço à sociedade. Além 
de pouco factível, tem se constituído em mais um pesadelo 
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na sofrida vida do proprietário de veículos. Assim removemos 
a previsão de vistoria para os casos de transferência da 
propriedade e mudança de domicílio”, esclarece.
“No Estado do Rio, de acordo com o IBGE, são mais de 
4 milhões de veículos, apenas de passeio. Assumindo 
que todos esses veículos serão vistoriados todo ano, 
obrigatoriamente, apenas para licenciamento anual, 
teríamos quase 15.800 vistorias por dia útil. Por isso a 
dificuldade dos cidadãos fluminenses em conseguir um 
simples agendamento”, afirmou.
 No Rio, o Ministério Público já ingressou com uma Ação 
Civil Pública (ACP) para impedir que o Detran exija a 
vistoria veicular nos casos previstos na Resolução 05 
do Contran, que incluem a transferência de propriedade 
do veículo, mudança de domicílio intermunicipal ou 
interestadual do proprietário do veículo ou alteração das 
características do produto.
Os promotores de Justiça pedem, inclusive, que o Detran 
seja condenado a indenizar os proprietários de veículos 
por danos materiais e morais decorrentes da exigência 
das vistorias fora daquelas hipóteses. O MP argumenta 
que as hipóteses de vistoria nesses casos foram criadas 
exclusivamente pelo Detran do Rio de Janeiro, que não 
possui competência normativa federal.
O Projeto segue tramitação para as Comissões Permanentes, 
como Viação e Transporte e Constituição e Justiça. 

O Sindicato da Indústria de 
Reparação de Veículos e 
Acessórios do Estado do 

Espírito Santo (Sindirepa-ES) 
visitou a sede do CESVI. A visita 
incluiu apresentação institucional, 
e os representantes do sindicato 
conheceram a infraestrutura e os 
estudos desenvolvidos pelo centro.
O coordenador da entidade, 
Fábio Tessarolo Ribeiro, deu uma 
declaração sobre a importância do 
CESVI no mercado reparador “o 
CESVI assume um papel importante 

SINDIREPA-ES CONHECE O CESVI
dentro do contexto em que está 
inserido, no relacionamento 
entre as oficinas, o mercado 
reparador em geral, a indústria 
automobilística e o mercado 
segurador. Um depende do outro, 
e o CESVI é o responsável pela 
comunicação entre os setores”. 
Mais uma vez, o CESVI abriu 
suas portas aos profissionais do 
setor automotivo, colaborando na 
disseminação do conhecimento 
técnico e os padrões oferecidos 
pelo centro de pesquisa. 
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Anuncie na Revista CESVI, 
o perfi l  de leitores mais qualifi cado 
do mercado automotivo

A Revista CESVI circula há mais
de  15 anos entre os profi ssionais 
das empresas do segmento,
entidades  e imprensa especializada.
São 15.000 leitores com poder
de decisão e visão crítica que 
acompanham as informações técnicas, 
estudos e tendências divulgados pela
Revista CESVI bimestralmente.

Entre em contato e saiba mais:
(11) 3948-4814
revista@cesvibrasil.com.br
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SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

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

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

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

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

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

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

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

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

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

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

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação de 

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

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

SEGSAT RF PLUS Localizador
Aproximação de 

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

Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

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

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br
SpySat SPYSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB TELEFÔNICA GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guardlider Maxtrack Rastreador GPS GSM/GPRS (77) 3451-5461 www.guardlider.com.br/

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

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

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

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

MERCEDES BENZ 
DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

Positron
POSITRON RÁDIO 

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

Positron
RASTREADOR SELADO 

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

Positron
RASTREADOR GSM/GPRS - 

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

Positron
POSITRON DUAL 

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

Positron
POSITRON DUAL SAT - 

CARGA - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS

Híbrida
(GPRS/SATELITE)

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

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

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

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

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

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

Sighra Tecnologia Em 
Rastreamento

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

TESB - Telefônica TELEFÔNICA GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br

Veltec MFA City Rastreado GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000 www.veltec.com.br

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

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

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador RI0482 
LINKER ADVANCED

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

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

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

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

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

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação de 

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

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

SEGSAT RF PLUS Localizador
Aproximação de 

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

Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

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

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br
SpySat SPYSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB TELEFÔNICA GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

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

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

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER AUTOS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com Avalie seu sistema
Empresas interessadas em avaliar seu sistema com o CESVI BRASIL, obtendo um aval de qualidade para o seu 
produto, podem entrar em contato pelo e-mail negocios@cesvibrasil.com.br ou pelo telefone: 11 3948-4844

Revista CESVI

SEGMENTO CASCO = CARGA = LOGÍSTICA =

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

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

Pósitron Rastreador Selado
GSM/GPRS

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

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

ZATIX 
TECNOLOGIA S.A. GRABER MASTER MOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com
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NOVAS TECNOLOGIAS 
DE RASTREAMENTO VEICULAR  
E A SEGURANÇA VIÁRIA

comportamentais dos motoristas e manutenção 
correta dos veículos.
Nesse sentido, as empresas podem (e muito) 
contribuir na educação de seus funcionários, 
principalmente no caso de transportadoras de 
carga, empresas de logística ou, independente do 
ramo de atuação, empresas cujos funcionários 
utilizam veículos corporativos ou pessoais no 
exercício de sua função.
Para viabilizar essa tarefa a seus clientes, as 
empresas de rastreamento veicular oferecem 
soluções que aliam diagnóstico mecânico dos 
veículos com relatórios de perfil de cada motorista. 
As mais diferenciadas oferecem, ainda, sistemas 
específicos para prevenção de acidentes, os quais 
emitem alertas em situações de risco: possibilidade 
de saída de pista, excesso de velocidade e risco 
de colisão frontal com outros veículos, ciclistas 
ou pedestres. Os produtos de alta tecnologia 
disponibilizam painéis com o perfil dos motoristas, 
que permitem analisar e montar rankings de boas 
e más práticas. A partir disso, podem ser criados 
programas educacionais e bonificar os motoristas 
que tenham melhor comportamento na direção.
As ferramentas são oferecidas pelo mercado 
e cabe aos executivos das empresas uma 
conscientização de seu papel para com seus 
colaboradores e a sociedade. Cada iniciativa 
é válida, principalmente em se tratando de 
motivar uma mudança comportamental nos 
ditos “motoristas profissionais”, que dirigem 
por mais tempo e podem, com a ajuda de seus 
empregadores, conduzir melhor e capitanear uma 
mudança cultural no país. A esperança é que 
dirigir de acordo com as leis de trânsito, num 
futuro próximo, seja, sobretudo uma atitude de 
respeito à vida. 

E stamos na década mundial de ação pela 
segurança no trânsito (2011-2020), uma 
iniciativa da ONU (Organização das Nações 

Unidas). O Brasil também participa, com um plano 
nacional de redução de acidentes e segurança 
viária, coordenado pelo Denatran. Apesar das 
iniciativas e da mobilização social a respeito do 
tema, os números de acidentes de trânsito no país 
ainda são alarmantes. 
Segundo dados do DPVAT, em 2014, mais de 760 
mil indenizações foram pagas para as vítimas de 
acidentes de trânsito no Brasil, 20% a mais que 
em 2013. Dessas, 78% correspondem à cobertura 

de invalidez permanente, 15% de reembolso de despesas médicas e 7% 
de morte. São mais de 52 mil mortes registradas no ano. Mas como 
as empresas podem contribuir para mudar essa realidade? E como as 
empresas de rastreamento veicular podem ajudá-las nessa tarefa?
Com novos desafios surgindo a cada dia, as empresas dos setores de 
transporte e logística buscam soluções cada vez mais especializadas 
e tecnológicas. No entanto, o foco da maioria ainda está em ganho de 
produtividade, redução de custos, segurança dos veículos e da carga 
transportada. A preocupação com a segurança das pessoas no trânsito, 
se compararmos com países europeus ou norte-americanos, ainda pode 
amadurecer no Brasil.
A não priorização da segurança viária no mercado privado certamente não 
se dá pela falta de legislação específica. O Brasil já possui leis bastante 
completas e severas que, se fiscalizadas, contribuirão para um trânsito 
mais seguro. Bons exemplos são as leis sobre uso do cinto de segurança, a 
Lei Seca e as leis cada vez mais restritas contra o excesso de velocidade. O 
que faz falta é a conscientização, não pelo receio de ser multado, mas pelo 
entendimento de que as más práticas podem causar danos à vida humana.
Em matéria publicada na InfoMoney no início deste ano, foi divulgado que “o 
fator humano é responsável por 44% dos acidentes de trânsito no país”. As 
más condições dos veículos causam outros 19% e as más condições das 
vias públicas e fatores ambientais somam 29%. São dados de pesquisa 
da Scaringella Trânsito, em parceria com a Connection Tecnologia. Ou 
seja, a grande maioria dos acidentes poderia ser evitada com mudanças 
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André Moreto 
é gerente de marketing na Zatix
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Técnicas em regulação de sinistros
O que a seguradora ganha com isso?

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

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

11 3948 4800
negocios@cesvibrasil.com.br

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

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

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

CENTRO INTEGRADO DE SINISTROS
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NOVO PEUGEOT 2008

Respeite a sinalização de trânsito.

É BARATO E FÁCIL DE REPARAR. 

O PEUGEOT 2008 JÁ NASCEU VENCEDOR

Realizados minuciosos testes e 
cálculos antes do lançamento, o 
Peugeot 2008 obteve o melhor 
índice CAR Group da categoria.

Isso é sinônimo de confiança, 
tecnologia e segurança.
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