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OS PADRÕES 
VÊM NA FRENTE

D esde o início das operações do CESVI, ainda nos 
anos 90, o centro de pesquisa sempre se destacou 
por um fator muito importante para o nosso 

mercado: o estabelecimento de padrões. Buscar uma 
base técnica, única, sólida, para as diversas atividades 
relacionadas aos nossos stakeholders foi e continua 
sendo um trabalho essencial dos nossos pesquisadores. 
Porque acreditamos que é só assim, em cima de 
padrões técnicos, que as empresas progridem, que a 
produtividade é possível e que a rentabilidade se torna 
um resultado natural de um bom desempenho.
Foi pensando nisso que escolhemos, para matéria de capa 
desta edição da Revista CESVI, falar sobre as etapas de 
tratamento e destinação das peças dos veículos salvados 
– aqueles que ficam de posse da companhia de seguros 
depois de uma indenização integral. Adotar procedimentos 
padronizados e corretos nessa atividade é de suma 
importância para as seguradoras no seu trabalho com 
salvados – uma operação com influência relevante nos 
resultados das empresas.

E também foi com isso em mente que falamos sobre 
os laudos PMG na nossa matéria da seção “Seguros”. 
Preencher corretamente esses laudos, com base em 
padrões, evita prejuízos e riscos à segurança viária. 
Isso porque, se um veículo com danos de média monta 
for identificado como de grande monta, ele será tirado 
das ruas sem necessidade. E, na situação contrária, um 
carro totalmente inseguro pode voltar a circular, por mais 
perigoso que isso seja.
Falando em boas práticas, apresentamos ainda uma 
matéria muito atual na nossa seção “Reparo”: ensinamos 
como minimizar o gasto de água e energia elétrica no dia 
a dia da reparação automotiva. Em tempos de ameaça 
de racionamento, saber usar para não faltar é mais que 
importante para o mercado reparador: é vital para a 
sobrevivência das oficinas.

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor Executivo
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VILA MARIANA – R$ 2.974,26
PINHEIROS – R$ 3.253,46
SÃO MATEUS – R$ 4.789,49 **

HOMEM

R$ 2.974
,26

MULHERR$ 2.658,35
Mulher representa risco menor
e paga menos: variação de 12%

CONFORME SEXO DO MOTORISTACONFORME SEXO DO MOTORISTA

Bairro mais inseguro paga mais:
variação de 61%

QUESTÃO DE IDADE
PESSOA DE 40 ANOS – R$ 2.246,39*
PESSOA DE 30 ANOS – R$ 2.974,26
PESSOA DE 20 ANOS – R$ 5.154,67

Bairro mais inseguro paga mais:
variação de 61%

* Média dos valores cotados.
** São Mateus é um dos bairros líderes
    em roubo de carros em São Paulo.

NÚMEROS

6

Escolher um seguro para carros que caiba no bolso é sempre um desejo 
do consumidor. Porém, esse valor pode variar bastante dependendo do 
local de residência do motorista, da sua idade e sexo. 
Essa foi a conclusão da corretora BemMaisSeguro.com, que fez um 
levantamento em São Paulo com base na média dos valores cotados. E 
descobriu o seguinte: se você é um homem jovem que mora num bairro 
onde ocorrem muitos roubos de carro, prepare-se para gastar até o 
dobro de alguém mais velho que resida num local menos violento. Em se 
tratando de economizar no seguro, a vida realmente começa aos 40. 

VARIAÇÃO DO PREÇO DO SEGURO
Alexandre Carvalho dos Santos Eric Kawahata
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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

Eric Kawahata
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DE IMPACTO: 

Picape compacta 
da Volkswagen 

passou pelos 
estudos de 

reparabilidade 
do CESVI BRASIL. 

Confira os 
resultados

Bruno Honorato

SAVEIRO 
CABINE 
DUPLA
A Volkswagen lançou uma picape 

compacta com capacidade estendida 
para dois passageiros a mais em seu 

habitáculo. A nova Saveiro Cabine Dupla foi 
avaliada pelo CESVI BRASIL, que estudou 
o comportamento estrutural do veículo 
submetido a ensaios de impacto. Veja a 
seguir os diversos resultados do carro da 
Volks no estudo.

8

DADOS DO VEÍCULO
Marca Volkswagen
Modelo Saveiro Cabine Dupla
Versão Trendline

Ano de fabricação 2015
Tipo de carroceria Monobloco
Peso em ordem de marcha 1.073 kg
Motor 1.6 
Potência 104 cv
Combustível Flex
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IMPACTO DIANTEIRO
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 normalizados e aceitos 
internacionalmente (norma RCAR).
Diante das análises feitas na estrutura do 
modelo, foi possível observar que a Saveiro 
obteve um comportamento estrutural 
satisfatório – os danos são semelhantes aos  
da Saveiro de cabine simples.

Capô
O componente foi substituído por conta dos 
danos apresentados no momento do impacto. 
Durante a desmontagem do veículo, foi notado 
que pontos fusíveis (regiões de deformação 
programada) foram afetados, e isso inviabilizou 
a reparação do componente.

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

VEÍCULO DA VOLKS É 
REFERÊNCIA DE SUA 

CATEGORIA EM TERMOS 
DE REPARABILIDADE

Painel dianteiro 
O componente apresentou danos em toda 
a sua estrutura metálica, necessitando de 
substituição. Por causa da sua concepção de 
aço, foi notado um aumento nos insumos de 
pintura, elevando o custo final da reparação. 
Porém o modo de fixação do componente 
facilitou a sua montagem e desmontagem, 
diminuindo o tempo total do reparo.

CAR GROUP
Após o cálculo dos tempos e 
preços das peças de todo o 
reparo, foi possível ver o porquê 
da Saveiro se tornar uma 
referência na categoria. O 
modelo atingiu o CAR Group 27.

CATEGORIA Picape compacta cabine dupla
MONTADORA VEÍCULO SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14 JAN/15 FEV/15

Saveiro 
Cabine 
Dula

26 26 26 26 26 27
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ul
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TMO (tempo de mão de obra) FUNILARIA DIANTEIRA
Funilaria 6,76
Mecânica 1,60
Pintura 9,32
Tempo total de reparação dianteira 17,68

COMPONENTES ESTRUTURAIS AFETADOS NO IMPACTO DIANTEIRO
Conjunto óptico LE (lateral esquerda) Substituição 

Para-choque dianteiro Substituição 
Grade do radiador (grade dianteira superior) Substituição 
Capô Substituição 
Moldura do farol de neblina LE Substituição 
Absorvedor de impacto LE Substituição 
Travessa com crash-box Substituição 
Painel dianteiro (Front-End) Substituição 
Longarina LE Substituição 
Fechamento da longarina LE Substituição 
Flange da longarina LE Substituição 
Defletor de ar do radiador LE Substituição 
Suporte superior de fixação do radiador LE Substituição 
Conjunto óptico LD (lateral direita) Reparação 
Grade inferior do para-choque Reparação 
Para-lama LE Reparação

PEÇAS MECÂNICAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO
Bateria Substituição 
Suporte do chicote da bateria Substituição 
Radiador Substituição 
Carcaça do eletroventilador Substituição 
Condensador de ar-condicionado Reparação 
Tomada de ar do filtro do motor Reparação 

Longarina dianteira
Mesmo com um sistema de absorção 
de impacto, composto por uma travessa 
dianteira com crash-box e um absorvedor de 
polipropileno, a longarina teve danos severos 
em sua extremidade. O componente teve danos 
em seus pontos fusíveis, necessitando de uma 
substituição parcial. A substituição parcial 
do componente elevou o custo da reparação, 
mas não fez com que o veículo deixasse de ser 
referência na categoria.
A reparação do veículo não obteve tempos 
extremamente elevados, devido às 
características englobadas no projeto, como 
componentes com fixações por parafusos – que 
facilitam e agilizam o reparo. 

Radiador e condensador 
do ar-condicionado  
O deslocamento de toda a estrutura dianteira no 
momento do impacto fez com que os componentes 
mecânicos, como radiador e condensador do 
ar-condicionado, fossem comprimidos contra o 
coletor de escape (componente rígido responsável 
pelo escoamento dos gases gerados no processo 
de combustão interna do motor). Isso gerou o 
empenamento dos componentes. O condensador 
do ar-condicionado pode ser reparado, pois seu 
empenamento não afetou o funcionamento. Mas 
o radiador apresentou danos severos em suas 
aletas (lâmina ligada aos tubos de arrefecimento 
geralmente conhecida como colmeia), além de 
rupturas em seus pontos de fixação. Com os danos 
apresentados, o componente teve de ser substituído. 



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 TOTAL FUNILARIA TRASEIRA
Funilaria 8,43
Mecânica 0,00
Pintura 6,50
Tempo total de reparação traseira 14,93

COMPONENTES ESTRUTURAIS AFETADOS NO IMPACTO TRASEIRO
Para-choque central Substituição 
Para-choque LD Substituição 
Suporte do para-choque LD Substituição 
Suporte do para-choque central Substituição 
Dobradiça da tampa da caçamba LD Substituição 
Alma do para-choque central Substituição 
Lateral traseira externa LD Reparação
Lateral traseira interna LD Reparação
Tampa da caçamba Reparação

IMPACTO TRASEIRO 
No impacto traseiro a nova Saveiro cabine 
dupla também obteve um comportamento 
satisfatório. A maioria das peças afetadas 
não eram estruturais, com isso o tempo 
de montagem e desmontagem foi agilizado, 
diminuindo o custo total da reparação traseira. 

Para-choque traseiro
O para-choque do modelo é dividido em três 
partes. A parte central e a parte lateral LD 
tiveram de ser substituídas devido às rupturas 
apresentadas na estrutura e em seus pontos 
de fixação.

Lateral traseira
A lateral traseira do veículo obteve danos 
leves e pôde ser reparada. O componente 
necessitou apenas de um leve estiramento. 
Porém, durante o processo de estiramento, 
foram apresentadas trincas na pintura, gerando 
a necessidade de um processo de pintura no 
componente. 

Tampa da caçamba  
A tampa da caçamba sofreu danos em sua 
estrutura em função do contato da barreira 
móvel com o componente. Mesmo com os 
danos apresentados, o componente foi  
passível de reparo, evitando a substituição  
do componente e diminuindo o custo final  
da reparação.  

Revista CESVI 11
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TRATAMENTO 
E DESTINAÇÃO 
DE SALVADOS
VEJA QUAIS SÃO OS PROCESSOS ENVOLVENDO 
O TRABALHO A SER FEITO COM OS VEÍCULOS 
SINISTRADOS QUE FICAM DE POSSE DA SEGURADORA

MATÉRIA DE CAPA

Djone SandroGerson Burin
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V eículo salvado é aquele que passa a pertencer à 
companhia seguradora após o pagamento da indenização 
integral – quando o segurado recebe o valor total do 

veículo, já que não compensa mais fazer o reparo. Mas, a partir 
do momento em que a seguradora toma posse, o que acontece? 
Na maioria das vezes, esse veículo sofreu danos graves – o 
que costuma ser o motivo de um reparo não valer mais a pena 
do ponto de vista econômico. Por isso, ele dificilmente tem 
condições de voltar às ruas. Sendo assim, a companhia precisa 
lidar com o tratamento e destinação das peças desse veículo. 
E tudo começa com um laudo de entrada, que envolve uma série 
de processos. É assim: a partir do momento em que o veículo 
já é da seguradora, ele é direcionado ao pátio de salvados da 
companhia, com esse transporte sendo feito por carretas ou 
guinchos até o local de recebimento. 
Todo o cuidado na movimentação desse veículo é importante, 
para evitar a contaminação do local de armazenamento. 
Para isso é necessário que a área de operação tenha piso 
impermeável capaz de suportar o peso do veículo e  
do equipamento de movimentação, como empilhadeira  
ou caminhão de transporte.
Então é feito o laudo de entrada propriamente dito. A primeira 
fase envolve a identificação do veículo por etiquetas especiais, que 
podem conter desde um número de controle até códigos de barra 
ou sistemas QR Code – que armazenam informações para triagem 
dos processos e rastreabilidade até a etapa final de destinação.
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MATÉRIA DE CAPA

Ainda nessa fase inicial, é feita uma verificação para 
analisar se o veículo e a documentação correspondente 
batem. Em seguida, é preciso fazer uma análise de 
danos, seguindo os padrões da classificação PMG – os 
danos de pequena, média e grande monta (saiba mais 
sobre esse assunto na seção “Seguros” desta revista). 
Também é nessa etapa que devem ser anotadas a data 
de entrada e origem, além do tipo de ocorrência sofrida 
– identificando se foi batida de trânsito mesmo ou um 
caso de furto ou roubo, ou ainda enchente.
Nessa fase, um perito realiza a vistoria e anota os itens 
faltantes do veículo, para que se tenha o levantamento 
completo de seu estado. E também tira fotos em vários 
ângulos. Todas essas informações são arquivadas, para 
se obter um histórico.
Ok, o carro já está devidamente de posse da seguradora, 
analisado e registrado. É a partir daqui que começam 
as etapas de tratamento e destinação do salvado. Mas 
como isso deve ser feito? É o que você vai ver a seguir.

LIMPEZA E LACRAÇÃO
A limpeza do veículo engloba a retirada de sujeira, 
vidros quebrados e itens que não pertencem ao carro. 

Posteriormente é feita a lacração para evitar a entrada 
de água em vidros quebrados ou lataria danificada. Após 
esse processo, os veículos ficam à disposição no pátio 
antes de serem direcionados para leilão, onde serão 
comercializados.

DESTINAÇÃO
A destinação do veículo será definida pela seguradora, 
e dependerá de questões como valor de comercialização 
e extensão do dano. Caso o veículo seja considerado 
mesmo para destinação – sucata –, só deverá ser 
adquirido por empresas cadastradas pelo Detran. E só 
poderá ser desmontado depois de expedida a certidão de 
baixa do seu registro, nos termos do artigo 126 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997. 
Para aproveitar parte de suas peças, existem regras 
que estabelecem que as empresas que realizam as 
desmontagens devem ser credenciadas e só poderão 
comercializar essas partes para o consumidor final 
– devidamente identificado na nota fiscal eletrônica 
– ou para outra empresa credenciada. É proibida a 
comercialização por empresas não credenciadas  
pelo Detran.

TRATAMENTO TEM DE LIDAR  
COM NOVOS MATERIAIS

Ao longo dos anos, a evolução dos veículos mudou 
bastante os materiais usados na sua fabricação. Então é 
válido, ao trabalhar com o tratamento e a destinação de 
salvados, buscar informação sobre o que vem mudando 
na composição dos automóveis.
Lentes de faróis, que antes utilizavam o vidro, hoje 
são feitas de policarbonato. Para-choques de aço e 
acabamento em cromo foram substituídos por polímeros 
plásticos. Mas outros materiais continuam os mesmos, 
como o aço da carroceria e dos componentes do 
sistema de suspensão, a borracha para guarnições de 
portas e pneus, os vidros, o alumínio em determinados 
componentes do motor – como caixa de direção, radiador, 
condensador do ar-condicionado –, entre outros.
O importante é se informar, para nunca estranhar a 
composição dos novíssimos veículos que já circulam na 
frota brasileira.
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Motor
Contém elementos contaminantes, como o óleo lubrificante e o filtro de óleo, o líquido 
de arrefecimento do motor, e combustíveis, como a gasolina, etanol, GNV ou diesel.

Transmissão
Tem óleo lubrificante na caixa de transmissão manual e eixo diferencial, graxas para eixos 
deslizantes e juntas homocinéticas, além do óleo hidráulico para os veículos que possuem 
transmissão automática.

Sistema de arrefecimento
Tem líquido de arrefecimento composto por solução de etileno glicol e água, presente no radiador, 
mangueiras, bomba d’água, sistema de ar quente do veículo e reservatório de expansão.

Sistema de freio
Contém fluido de freio com identificação DOT 3, DOT 4 e DOT5, dependendo do veículo, localizado 
no reservatório de fluido no cofre do motor e em todo o sistema de flexíveis, tubulações, cilindros 
de rodas, pinças de freio e unidade hidráulica do sistema ABS.

Sistema de direção
Tem óleo hidráulico tipo ATF no reservatório, na bomba hidráulica, mangueiras de ligação 
entre reservatório, bomba e caixa, e na própria caixa de direção.

Sistema de ar-condicionado
Possui gás refrigerante do tipo R-134a e óleo para o sistema de lubrificação do compressor, 
do tipo polialquilenoglicol.

Hastes hidráulicas e amortecedores
Tem óleo hidráulico e gás nitrogênio nas hastes do porta-malas e, em alguns modelos, 
com esse dispositivo no capô.

Dispositivos pirotécnicos
Existência de bolsas de airbags e cintos de segurança do tipo pirotécnico, que podem 
apresentar perigo no processo de separação e destinação por conterem elementos pirotécnicos.

Linhas de combustível
Presença de combustível inicialmente no tanque, bocal de abastecimento, mangueiras, 
filtro, flautas dos bicos injetores e linha de retorno para o tanque.

Baterias
As baterias possuem chumbo, dióxido de chumbo e ácido sulfúrico diluído em água destilada.
A retirada desses elementos é feita em estações especiais, que contêm dispositivos específicos 
para drenagem e armazenamento em reservatórios devidamente identificados.

RESÍDUOS CONTAMINANTES
Os veículos apresentam inúmeros componentes  
que possuem resíduos contaminantes. Veja a seguir: 
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MATÉRIA DE CAPA

Mas nem tudo pode ser vendido. Itens de segurança 
não podem ser comercializados – o que abrange 
sistema de freio, de controle de estabilidade, peças de 
suspensão, airbags, cinto de segurança e sistema de 
direção. Esses componentes devem ser encaminhados 
para seus próprios fabricantes ou para empresas 
especializadas em recondicionamento – garantindo a 
rastreabilidade garantida em lei.
Já as partes que não tiverem condições de reutilização 
devem ir para empresas credenciadas – para fins  
de reciclagem.

DESCONTAMINAÇÃO
Além dos materiais que podem ser reaproveitados como 
matéria-prima para a fabricação de outros componentes, 
há elementos que merecem uma atenção maior em 
função dos riscos que oferecem ao meio ambiente. São 
os resíduos contaminantes.
Antes de destinar partes do veículo para a reciclagem de 
seus componentes, é necessário fazer a descontaminação. 
Esse processo consiste na retirada de seus resíduos, 
evitando o vazamento para o solo e para o ar.
A retirada pode ser feita por empresas especializadas no 
processo de transporte, descontaminação e destinação 
dos veículos, desde que apresentem as devidas licenças 
de operação exigidas.
Unidades de descontaminação podem ser estações 
fixas compostas por um sistema de elevadores do tipo 
plataforma, com captadores de fluidos por sucção ou 
gravidade e sistemas de perfuração e escoamento 

O CERTIFICADO DE NEUTRALIZAÇÃO, 
EMITIDO PELA EMPRESA DE 
DESCONTAMINAÇÃO, É UMA GARANTIA 
DE QUE OS RESÍDUOS FORAM 
DESTINADOS DA MANEIRA CORRETA
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unificados, para a retirada de combustível e óleo 
hidráulico ou lubrificantes dos conjuntos de transmissão, 
freio e de amortecedores – direcionando então para 
reservatórios específicos.
Outro tipo de estação de descontaminação é a unidade 
móvel, composta por um veículo específico que contém 
os dispositivos hidráulicos para drenagem dos fluidos. 
Essa unidade é capaz de posicionar o veículo em sua 
parte superior e realizar a drenagem, com posterior 
prensagem da carroceria após a retirada dos resíduos 
contaminantes para melhor compactação, facilitando o 
transporte para a empresa que irá receber este material 
para separação de metais ferrosos e não ferrosos.

COMPROVANTES
Após a destinação para as empresas de reciclagem, 
é importante receber o relatório de sucata feito pela 
empresa de descontaminação e destinação. Esse relatório 
deve conter as informações do volume de sucata gerado 
em confronto com a identificação feita no início do 
processo de destinação (QR code ou código de barra).
Outro ponto importante é obter um Certificado de 
Neutralização da empresa de descontaminação – é uma 
garantia de que os resíduos retirados no processo foram 
destinados adequadamente.

LEGISLAÇÃO
Dentre as leis relacionadas às atividades de tratamento 
e destinação de veículos salvados, encontramos a 
Portaria do Detran (Departamento Nacional de Trânsito) 
em conjunto com a Lei Federal, podendo relacionar leis 
estaduais dependendo do local das atividades.
O Projeto de Lei Estadual sobre a regularização dos 
desmanches foi aprovado e passou a vigorar em São 
Paulo no dia 1º de julho de 2014. A aprovação deu 
origem à Lei Federal nº 15.276/2014 sobre a destinação 
de veículos em fim de vida útil – que foi criada em 
conjunto com a Portaria nº 942/2014, abordando a 
legalização do comércio de peças e partes de veículos 
desmontados.
Nessa Lei Federal, encontramos diversas exigências 
para a regulamentação de empresas de desmontagem e 
descontaminação. Confira:
§ 2º - Além dos requisitos previstos nesta lei ou em 
regulamento, as empresas de desmontagem referidas no 
inciso I deste artigo deverão: 
1 - possuir instalações e equipamentos que permitam 
a remoção e manipulação, de forma criteriosa, dos 
materiais com potencial lesivo ao meio ambiente, tais 
como fluidos, gases, baterias e catalisadores; 
2 - possuir piso 100%  impermeável nas áreas de 
descontaminação e desmontagem do veículo, bem como 
na de estoque de partes e peças; 
3 - possuir área de descontaminação isolada, contendo 
caixa separadora de água e óleo, bem como canaletas de 
contenção de fluidos; 
4 - ser assistidas por responsável técnico com 
capacitação para a execução das atividades de 
desmontagem de veículos e de recuperação das 
respectivas partes e peças. 

LEIS NO SITE
Para conferir na íntegra 
tanto a lei federal quanto a 
estadual que dispõem sobre 
a destinação de veículos em 
fim de vida, acesse o site do 
CESVI BRASIL, na seguinte 
página: http://goo.gl/97Jxrb







CRUZE LTZ E NOVO SENTRA SÃO OS VEÍCULOS MAIS SEGUROS CONTRA FURTO 
ENTRE OS AVALIADOS PELO CESVI. CONFIRA A LISTA DOS MELHORES DO RANKING

ÍNDICE DE FURTO
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ESPECIAL

Alessandro Rubio

No Brasil, estacionar um veículo na rua é sempre motivo 
de apreensão. Segundo a Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo, só em 2014 houve mais de 221 

mil roubos e furtos de veículos no Estado. Mas, claro, os 
bandidos dão preferência aos automóveis mais vulneráveis à 
ação criminosa. Mas quais seriam os menos vulneráveis? É aí 
que entra o Índice de Furto – criado pelo CESVI BRASIL.
O objetivo desse índice é classificar cada modelo de 
acordo com a disponibilidade e a qualidade dos dispositivos 
de segurança patrimonial instalados – de série – nos 
veículos. O índice pode ser usado pelo consumidor na 
escolha de um carro menos atraente aos ladrões, e pelas 
seguradoras – para identificar quais são os modelos 
menos suscetíveis à violação. Uma informação que terá 
reflexos na precificação do seguro.
Mas quais são esses itens de segurança que influenciam na 
classificação dos veículos? É o que vamos ver agora.

CONJUNTO CAMPEÃO
A análise do Índice de Furto para a classificação dos veículos se 
baseia na presença dos itens de segurança que você vai ver a 

seguir. Os carros que possuem todas essas características são 
classificados com 5 estrelas. Mas, entre os modelos analisados 
pelo CESVI, nenhum ficou com a classificação máxima.

Imobilizador de última  
geração (3ª geração)
O código da chave é variável e criptografado, dificultando  
a ação de bandidos.

Chave presencial
Aciona o veículo sem a inserção da chave, dificultando a localização 
de antenas e equipamentos que fazem a ignição do veículo.

Bateria em local de difícil acesso
Isso evita que alarmes ou outros dispositivos antifurto  
sejam desabilitados.

Vidros laterais laminados
Dificultam o acesso ao interior do veículo por serem mais 
resistentes que os vidros temperados, mais comuns  
nos veículos nacionais.
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Alarme
Seja ele sonoro, visual ou com alguma função imobilizadora, dificulta 
ou inibe a ação dos bandidos.

Trava de coluna de direção
Muito comum há alguns anos, a trava impede o giro do volante e 
compromete diretamente a dirigibilidade do veículo, dificultando 
também uma ação sem a chave apropriada do carro. A trava já 
foi retirada de alguns veículos nacionais de entrada por algumas 
montadoras, que alegam que o dispositivo se tornou obsoleto 
depois do imobilizador.

CAMPEÕES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
Veja na tabela abaixo quais os modelos presentes no mercado 
cujo conjunto de segurança mais proporciona dificuldades à ação 
dos bandidos.

ANÁLISE DO CESVI
Os mais bem colocados, com 4,5 estrelas, foram o Chevrolet Cruze 
na versão LTZ e o Nissan Sentra, por terem imobilizador de última 
geração, chave presencial, bateria de difícil acesso, trava na coluna 
de direção e alarme. O único item não disponível nos avaliados, e que 
deixaria os dois com classificação máxima, foi o vidro lateral laminado. 
Nos veículos com classificação 3 estrelas, só faltaram a chave 
presencial e o vidro lateral laminado. 

ÍNDICE DE FURTO – OS VEÍCULOS MAIS SEGUROS

Modelo Marca Versão Classificação

CRUZE CHEVROLET LTZ 

NOVO SENTRA NISSAN Todas as versões

COBALT CHEVROLET LT e LTZ

CRUZE CHEVROLET LT 

ONIX CHEVROLET LT e LTZ

PRISMA CHEVROLET LT e LTZ

C3 PICASSO CITROËN 1.6 16V EXCLUSIVE

C4 HATCH CITROËN 2.0 16V FLEX EXCLUSIVE 

CIVIC HONDA Todas as versões

FIT HONDA Todas as versões

HB20S HYUNDAI Todas as versões

NOVO FOX VOLKSWAGEN 1.6 HIGHLINE

A IMPORTÂNCIA DO VIDRO LAMINADO
O CESVI BRASIL analisou os vidros laterais laminados e os 
vidros laterais temperados em relação ao tempo que o bandido 
levaria para quebrar o vidro e ter acesso ao interior do veículo. 
O vidro lateral temperado levou 4 segundos para ser quebrado 
e possibilitar o acesso ao interior do carro, já o vidro lateral 
laminado levou 35 segundos para executar a mesma ação, um 
tempo 8 vezes maior que o vidro temperado. 

Para analisar os veículos de acordo com o campo visual 
proporcionado, o CESVI realiza um estudo específico sobre 
visibilidade. Os resultados levam em consideração a medição 
e análise das áreas não visíveis ao motorista, e a combinação 
entre espelhos retrovisores, vidros e a própria carroceria do 
veículo. O ranking final aponta os veículos que mais permitem 
a visibilidade necessária para que o motorista tenha plena 
capacidade de evitar um acidente. 

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.

CONHEÇA OS OUTROS ÍNDICES DO CESVI

ÍNDICE DE
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MÁQUINAS POP

Davinil Reis

Um verdadeiro Professor Pardal das quatro rodas. Essa é uma 
boa definição de quem foi Henry Ford, o homem que chegou 
a registrar 161 patentes nos Estados Unidos. Incluindo seu 

primeiro automóvel, que era um quadriciclo que se movia sobre 
rodas de bicicleta, e não tinha volante nem marcha ré. E só possuía 
duas possibilidades de velocidade: 16 km/h e 32 km/h. 
Mas a invenção de Ford que mudaria a história do mundo foi 
outra. E começou com uma visita a um matadouro de bois. 
Naquele local, o empreendedor prestou uma atenção especial 
na forma como os animais iam sendo trabalhados: cada boi 
abatido ficava pendurado pelas patas traseiras e seguia por 
uma linha de corte. Ao longo dessa linha ficavam açougueiros 
parados, cada um num trecho específico dessa linha, já com sua 
ferramenta nas mãos. A cada “estação de trabalho”, um desses 
profissionais cortava uma parte específica do boi, cujo corpo 

DA INDÚSTRIA
PERSONALIDADE POLÊMICA, HENRY FORD FOI O IDEALIZADOR DA LINHA 
DE MONTAGEM. E ASSIM TRANSFORMOU A FABRICAÇÃO ARTESANAL 
DE AUTOMÓVEIS NA PRODUÇÃO EM MASSA QUE EXISTE ATÉ HOJE

seguia pela linha até só sobrar a carcaça. 
O que Ford viu ali era uma desmontagem do boi. E se o sentido 
fosse o inverso? E se, em vez de tirar partes do produto, 
fôssemos acrescentando? E se esse produto fosse um automóvel?
Foi a partir dessa ideia que Henry Ford concebeu a linha de 
montagem – um elemento fundamental para o desenvolvimento 
da indústria automotiva. Até então os carros eram montados 
de maneira praticamente artesanal. Foi em 1913 que sua 
empresa – a Ford Motor Company – adotou o sistema de linha 
de montagem. A vantagem não estava só em permitir que 
a produção dos veículos fosse mais rápida. A fabricação em 
massa transformou um item de luxo – afinal, era produzido 
artesanalmente – num produto de consumo. E a praticidade do 
novo sistema viabilizou a redução da jornada de trabalho dos 
operários. Aliás, Ford era um chefe mão-aberta. Costumava 

O INVENTOR 
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pagar salários mais altos a seus funcionários, porque não queria 
que eles fossem sindicalizados.
Na linha de montagem de Ford, o carro seguia por uma esteira em 
movimento, enquanto os operários iam colocando as peças – cada 
um com uma função determinada. Havia funcionários específicos 
para a instalação do motor, para a direção, para colocar os pneus, 
fazer a pintura, etc. Ao todo, um automóvel inteiro era montado 
em pouco menos de duas horas. O que representava a velocidade 
da luz em comparação com o sistema artesanal anterior.
Cinco anos depois, metade dos carros existentes nos Estados 
Unidos eram o modelo Ford T, que aqui no Brasil ficou conhecido 
como Ford Bigode – o carro mais popular da primeira fase da 
história automotiva. E eram todos da mesma cor. “O cliente 
pode ter um carro na cor que desejar, desde que seja preto. 
Um homem temente a Deus não vai comprar carros de cores 
berrantes”, dizia o industrial. A preferência tinha outra razão de 
ser: a cor preta secava mais rápido.
Mas vale enfatizar uma coisa: Ford é reconhecido mundialmente 
como o empreendedor que revolucionou a produção de veículos. 
Mas ele foi mais que isso. Porque a linha de montagem 
foi adaptada e utilizada por inúmeros setores da indústria. 
Modernizando de vez as técnicas de fabricação dos mais diversos 

A LINHA DE MONTAGEM FOI ADAPTADA 
E UTILIZADA POR INÚMEROS SETORES 
DA INDÚSTRIA. MODERNIZANDO DE VEZ 
AS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO DOS MAIS 
DIVERSOS PRODUTOS

produtos. E permitindo a globalização de itens que, sem uma linha 
de montagem, permaneceriam fenômenos locais. Imagine se cada 
telefone celular fosse construído à mão... Além das dificuldades 
técnicas, a demora inviabilizaria uma produção em massa. E 
consequentemente as exportações também.

O OUTRO LADO
Em 1938, às vésperas do início da Segunda Guerra Mundial, Ford 
foi condecorado com a Ordem de Mérito da Águia Alemã – uma 
medalha reservada para estrangeiros que prestavam serviços 
especialmente valiosos ao Reich. Por Hitler! Curiosamente, 
um dos industriais americanos mais visionários de todos os 
tempos tinha simpatia pelo nazismo – sentimento recíproco, aliás. 
Isso porque ele era antissemita.
Tanto que usou suas técnicas de produção em massa para 
popularizar Os Protocolos dos Sábios de Sião – um texto falso 
forjado que “comprova” a existência de uma conspiração judaica 
para dominar o mundo. O sistema de linha de montagem fez com 
que um panfleto que só tinha circulado entre poucas pessoas 
ganhasse uma tiragem de meio milhão de exemplares. E assim 
Henry Ford se tornou um herói dos antissemitas do mundo inteiro 
– inclusive dos nazistas.
Posteriormente, Ford faria uma retratação pública, revendo 
sua linha de pensamento contra os judeus. Isso o aproximou da 
figura positiva que ele projetava no planeta inteiro. Tanto que 
Ford era um pacifista militante, realizando diversas ações contra 
a guerra. 
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OBRIGATORIEDADES 
QUE VALERÃO A PARTIR 
DE 2018 TRARÃO 
NOVIDADES QUANTO AO 
USO DO CINTO DE TRÊS 
PONTOS, DO ENCOSTO 
DE CABEÇA E DO ISOFIX 
PARA RETENÇÃO DE 
CRIANÇAS. OS VEÍCULOS 
FICARÃO MAIS SEGUROS

Emerson Leão Farias

Um futuro próximo reserva novidades para a 
segurança veicular no Brasil. E as notícias 
são boas, pois tratam de tornar o interior dos 

veículos mais seguros. 
Estamos falando do que ficou estabelecido pela 
Resolução 518, de janeiro de 2015. A medida 
obrigará todos os veículos a sair de fábrica com os 
seguintes recursos: cintos de segurança de três 
pontos para todos os assentos, encosto de cabeça 
em todos os assentos e sistemas Isofix e Latch.
As ideias são ótimas, mas só serão aplicadas 
daqui a alguns anos, pois a Resolução atinge 
apenas os novos projetos de veículos lançados 
a partir de 2018. E estamos falando de veículos 
fabricados a partir de “projetos novos.” Não 
meramente veículos novos. São considerados 

como novos os projetos de veículos ainda não 
cadastrados com o código de marca, modelo 
e versão junto ao Denatran. Ou seja, não é 
considerada como novo projeto a derivação de 
um mesmo modelo básico que já possua código 
pelo Denatran, ou veículos cuja parte dianteira 
da carroceria, delimitada a partir da coluna “A” 
em diante, tenha semelhança estrutural com o 
automóvel do qual é derivada. (Por exemplo, uma 
SpaceFox, que é derivada de um Fox.)
Os veículos que já estão em produção, não sendo 
projetos novos (como o Palio Attractive 1.0 2014, 
que passou para Palio Attractive 1.0 2015), 
deverão se enquadrar nessa Resolução só a partir 
de 2020 – ou seja, terão um prazo de cinco anos. 
Mas as montadoras podem se antecipar, claro.

CINTO DE 
TRES PONTOS

ENCOSTO
DE CABECA

Djone Sandro
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O QUE MUDA
Confira a seguir quais as novidades que  
a Resolução 518 estabelece.

Cinto e encosto
Os veículos deverão sair de fábrica com cinto de 
segurança de três pontos com retrator automático, 
e também apoio de cabeça em todas as posições do 
assento, inclusive no assento central traseiro. 
Algumas exceções:
• Nos automóveis esportivos, do tipo “dois mais dois”, 

ou modelos conversíveis, é facultativo o uso do 
encosto de cabeça nos bancos traseiros.

•  Nos assentos voltados para trás, o cinto de segurança 
poderá ser também o do tipo subabdominal, mas os 
apoios de cabeça são obrigatórios.

Isofix ou Latch 
Os veículos deverão sair de fábrica com pelo menos 
uma ancoragem inferior e superior Isofix ou uma posição 
Latch em um dos assentos do banco traseiro.
Mas os veículos esportivos de duas portas, que não possuírem 
o Isofix ou Latch no assento traseiro, deverão ter ao menos 
uma ancoragem inferior e uma superior do Isofix, ou uma 
posição Latch para fixação de um dispositivo de retenção de 
criança no assento do banco do passageiro dianteiro.

RESOLUÇÃO SÓ ATINGIRÁ EM 2018 
VEÍCULOS COM PROJETOS NOVOS. 

OS MODELOS NOVOS DERIVADOS DE 
PROJETOS ANTIGOS SÓ SOFRERÃO A 

OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE 2020

ISOFIX
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DO QUE ESTAMOS FALANDO
Cinto de segurança subabdominal (dois pontos de 
ancoragem): Consiste em um cinto que fixa a região 
abdominal do ocupante, evitando seu deslocamento em 
caso de acidentes. Porém, não impede que a cabeça e 
o tórax se desloquem para a frente, possibilitando que 
o ocupante se choque contra componentes que estão no 
raio de alcance.

Cinto de segurança de três pontos de ancoragem: Fixa 
a região abdominal e a torácica, reduzindo ou mesmo 
eliminando o risco de deslocamento do ocupante contra a 
parte posterior do veículo. 
Apoio de cabeça: É um dispositivo que complementa o 
encosto do banco, utilizado para não deixar que aconteça 
o efeito-chicote no pescoço do ocupante do veículo, que 
pode provocar danos ao pescoço e à coluna.
Isofix e Latch: Trata-se da ancoragem de padrão 
internacional de pontos de fixação para dispositivos de 
retenção infantil em automóveis. Esses sistemas são 
pontos de ancoragem específicos. Por isso, requerem 
que o carro saia de fábrica com os encaixes necessários 
para receber o dispositivo de retenção. Um dos pontos 
principais é que a instalação é mais prática. 
Nos equipamentos que não utilizam esse sistema, em que 
a fixação é feita apenas por meio do cinto de segurança, 
pode ser que a instalação não seja realizada de forma 
correta e o dispositivo de segurança não fique firme junto 
ao banco. Aí pode ser que a eficiência de retenção do 
equipamento seja reduzida se ocorrer um impacto.
O sistema Isofix possui um encaixe de garras existentes 

ESTAVA NA HORA: FINALMENTE 
TODOS OS ASSENTOS DO VEÍCULO 
OBRIGATORIAMENTE TERÃO CINTOS 
DE TRÊS PONTOS, MAIS SEGUROS, 
E ENCOSTO DE CABEÇA. TODOS OS 
PASSAGEIROS TERÃO DIREITO À 
SEGURANÇA AGORA

Isofix
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nas extremidades dos braços rígidos da base do assento. 
Esses engates possuem o formato padrão Isofix. Essas 
garras são fixadas em terminais de engate soldados na 
carroceria do veículo.
As garras de engates localizadas na parte inferior do 
dispositivo de retenção infantil encaixam nas alças de 
engate, que ficam localizadas na região entre o encosto 
do banco e o assento.
Já os dispositivos de retenção para crianças com a 
fixação Latch contêm tirantes flexíveis e engates, que 
serão fixados nos dispositivos de ancoragem instalados 
no veículo. São semelhantes ao Isofix.

INSTALAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
Importante também é lembrar que não basta apenas o 
veículo conter esses equipamentos. Se eles não forem 
bem utilizados, podem prejudicar ao invés de reduzir 
os ferimentos dos ocupantes em um acidente. Sempre 
procure ler o manual do proprietário e o manual do 
usuário dos dispositivos de retenção para entender a 
forma correta de uso e instalação.
Abaixo seguem algumas dicas:
Cinto de segurança de três pontos: A parte subabdominal 
da cinta deve ficar em posição baixa, junto aos quadris, 

tocando as coxas. A parte diagonal da cinta deve estar 
sobre os ombros, porém não deve ficar muito solta. 
Também não deixe o cinto posicionado na região do 
pescoço, pois, além do desconforto, essa posição pode 
fazer com que a pessoa fique sujeita a lesões.
Os cintos não devem ser utilizados dobrados ou 
enrolados.
Encosto de cabeça: Ajuste o apoio de cabeça da forma 
que o dispositivo fique com a parte superior na mesma 
altura que a parte superior da cabeça do ocupante. Para 
ajudar no ajuste, olhe no espelho retrovisor interno.
Com apoios de cabeça que não estejam instalados e 
ajustados corretamente, há um risco dos ocupantes 
sofrerem uma lesão no pescoço e na coluna em caso de 
acidente. Antes de sair com o veículo, verifique se todos 
os apoios de cabeça estão devidamente ajustados.
Isofix e Latch: Verifique se não há objetos estranhos 
em volta da ancoragem, impedindo o travamento 
correto, incluindo presilhas e cinto de segurança. Não 
utilize o dispositivo de retenção para crianças no banco 
dianteiro quando ele contiver airbag. A criança pode ser 
gravemente ferida se o airbag inflar. Se for oferecida a 
opção de desativar o airbag, desative-o quando utilizar o 
dispositivo de retenção. 

COMO É HOJE EM DIA
Como a Resolução 518 de 2015 tem o prazo 
de no mínimo três anos para entrar em prática, 
ainda está valendo a Resolução anterior, que é 
a 48, de 21 de maio de 1998.
Nela é obrigatório o uso de cintos de três 
pontos apenas para os assentos dianteiros e 
os traseiros laterais – os assentos centrais 
podem ter o cinto de segurança subabdominais, 
e não são mencionados sistemas de retenção 
para crianças.
Porém, quando falamos em dispositivos 
de retenção para crianças, em 2008 já foi 
lançada uma Resolução sobre esse assunto: 
a 277, de 28 de maio de 2008, que informa 
sobre a obrigatoriedade da utilização dos 

dispositivos de retenção para criança e quais 
os dispositivos que devem ser utilizados para 
menores de 10 anos.
Porém, essa Resolução (277 de 2008) não 
informa o que o veículo deve conter para 
receber esses dispositivos – a informação 
é sobre a obrigatoriedade da utilização dos 
dispositivos e quais devem ser utilizados. Ou 
seja, a Resolução 277 fala que o motorista 
deve disponibilizar uma cadeirinha para o 
seu filho, e a nova 518 complementa essa 
determinação, falando que o veículo deve já vir 
de fábrica com uma ancoragem para ajudar 
a instalação de forma mais segura desse 
dispositivo de retenção de crianças.
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Diego Lazari

D ia de carregar as malas e partir para a viagem, ou 
simplesmente seguir de carro para o trabalho. Tanto em 
uma quanto em outra situação, estamos constantemente 

inseridos num meio complexo: a rua, a avenida, a estrada... 
Locais que exigem máxima concentração do motorista, além de 
habilidade para driblar situações de risco. Manter a concentração 
terá consequências para si mesmo e, além disso, para o elemento 
mais vulnerável do trânsito: o pedestre. 
Num levantamento da Seguradora Líder DPVAT sobre o total de 
indenizações pagas para vítimas de acidentes automobilísticos 
ao longo de 2014 – levando em conta que esse seguro paga por 
casos de morte e invalidez permanente –, o pedestre é a segunda 
maior vítima da violência do trânsito, ficando atrás apenas dos 
motoristas. Foram mais de 149 mil acidentes com pedestres 
que envolveram indenização. Muita coisa, principalmente se você 
pensar que, geralmente, o impacto no pedestre acaba em morte.

TECNOLOGIA

PEDESTRE À VISTA
A boa notícia é que o pedestre nunca esteve tão protegido.  
E isso graças à ação das montadoras, que vem desenvolvendo 
novas tecnologias capazes de evitar ou atenuar os efeitos  
de um atropelamento.

PARA EVITAR O ATROPELAMENTO
Cada fabricante possui seu próprio sistema para detecção do 
pedestre. Muitos eram embarcados apenas nos veículos de 
luxo, mas agora vêm se tornando uma realidade entre modelos 
mais modestos. Esses sistemas são basicamente compostos 
por um radar fixo ao para-choque com câmeras no para-brisa 
– que realizam o monitoramento constante à frente do veículo. 
Na Europa, esse tipo de sistema está sendo agregado a muitos 
veículos com a intenção de diminuir ou até zerar o número de 
vítimas por atropelamento. Mas como eles funcionam?
Quando o veículo está trafegando, e os sensores, radares e 

TOTAL DE INDENIZAÇÕES PAGAS POR TIPO DE VÍTIMA (JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014)
MOTORISTAS PEDESTRES PASSAGEIROS
478.723 149.087 135.555

Fonte: Seguradora Líder DPVAT



Revista CESVI 29

SISTEMA INTELIGENTE AVISA O 
MOTORISTA QUE HÁ UM PEDESTRE 
À FRENTE. SE O CONDUTOR NÃO 
TOMAR UMA INICIATIVA, O PRÓPRIO 
DISPOSITIVO FREIA O CARRO

câmeras identificam uma situação de risco de atropelamento 
na mesma faixa de rodagem, o sistema emite um sinal sonoro 
e um aviso luminoso no painel do carro, indicando o risco. Caso 
esses sinais sejam ignorados pelo motorista, um sistema 
autônomo de frenagem assume o controle e realiza a parada 
do veículo. Lembrando que esse sistema atua em velocidade de 
até aproximadamente 80 km/h – e requer condições climáticas 
favoráveis para sua eficácia. 
Um sistema interessante nesse modelo foi desenvolvido pela 
Ford para o Mondeo (nome que o Fusion tem na Europa e na 
Ásia). Enquanto o motorista dirige, o sensor escaneia até 200 
metros à frente do carro. Assim que identifica um pedestre, ele 
avisa o motorista. Ou toma a iniciativa de frear, se for necessário. 
Avançado, o sistema utiliza um algoritmo que consegue prever a 
movimentação do pedestre. 

SE O ATROPELAMENTO FOR INEVITÁVEL
Há uma variedade de novas tecnologias e escolhas de projetos que 
existem especificamente para tentar salvar a vida de um pedestre 
caso o acidente seja inevitável. Vamos conhecê-los.

Airbag para pedestre
Sim, isso existe. Sensores dispostos no para-choque do veículo 
são encarregados de detectar e acionar as bolsas que ficam 

entre o capô e o para-brisa. Isso evita que o pedestre atinja o 
vidro dianteiro do veículo com a cabeça, reduzindo o grau dos 
ferimentos. Mas não é em toda velocidade que o sistema funciona: 
sua eficácia se dá em velocidades entre 20 km/h e 50 km/h.

No limpador de para-brisa
Sabe aquele limpador de para-brisa que você não consegue 
levantar quando o capô está fechado, dificultando a limpeza do 
vidro? Pois saiba que ele foi feito dessa forma de propósito: para 
a proteção do pedestre em caso de atropelamento. Isso porque 
a área onde a haste do limpador está parafusada é justamente 
onde há a maior incidência de impactos de cabeça em caso 
de atropelamento. Com essa parte menos exposta, diminui o 
agravamento de lesões na cabeça da vítima.

Travessa inferior
Alguns carros importados já possuem proteções para pedestres 
na parte interna do para-choque dianteiro. São equipamentos 
que não estão expostos, mas que diminuem a lesão do pedestre 
quando atropelado – como a travessa inferior do para-choque. 
Essa travessa reduz a rotação e os ferimentos no joelho da vítima.

Capô acolhedor
O capô também pode ser desenvolvido para a proteção do 
pedestre. Isso acontece quando esse componente é projetado 
para se deformar em um atropelamento de modo diferenciado, 
“acomodando” a vítima e reduzindo os ferimentos. 

Confira neste vídeo como 
funciona o sistema de 

detecção de pedestres 
usado pelo Ford Mondeo – 

http://goo.gl/FC2qiP
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destino desse veículo pós-acidente:
• Podendo ser regularizado, volta a circular após reparo/

manutenção, ou;
• Será determinada a baixa do registro do veículo pelos 

órgãos de trânsito competentes, o que significa a 
entrega de toda a documentação original, placas e 
recorte do chassi, impossibilitando que volte a circular. 

O artigo 1º da Resolução nº 362 e seus respectivos 
parágrafos estabelecem os tipos de veículos que, em caso 
de acidente, devem ser submetidos à metodologia:
• Automóveis, camionetas, caminhonetes e utilitários.
• Motocicletas e veículos assemelhados.
• Reboques e semirreboques, caminhões  

e caminhões-tratores.
• Ônibus e micro-ônibus.
Já o artigo 2º estabelece a nomenclatura da categorização dos 
danos sofridos pelos veículos em um acidente de trânsito:
• Dano de pequena monta. 
• Dano de média monta. 
• Dano de grande monta.
Foi a partir do resumo dessa categorização das montas que se 
estabeleceu o termo PMG (Pequena, Média e Grande). Utiliza-
se o termo “monta”, pois a classificação dos danos se dá por 
metodologia de soma de peças avariadas, sendo que cada uma 
tem uma pontuação distinta dentro da classificação.
A Resolução prevê ainda que, para cada tipo de veículo, há 

CONFIRA UM ESTUDO DA RESOLUÇÃO Nº 362 E SUA APLICAÇÃO JUNTO ÀS 
LEIS E PORTARIAS QUE TRATAM DO MANUSEIO DE VEÍCULOS ACIDENTADOS

Emerson Feliciano – Superintendente técnico

E ntender e aplicar a Resolução nº 362 do CONTRAN 
sempre foi um desafio para as companhias 
seguradoras. E atualmente há um desafio ainda 

maior, pois os órgãos de trânsito, com o objetivo de 
regulamentar as atividades relacionadas aos veículos 
oriundos de acidentes de trânsito, vêm publicando leis 
que utilizam essa Resolução como critério técnico para 
classificação desses veículos e a definição sobre baixa ou 
não de sua documentação.
Nas atividades de regulação de sinistros de automóveis, 
essa Resolução, conhecida na área técnica-operacional 
das seguradoras como “laudo PMG”, gera uma série de 
questionamentos entre os profissionais técnicos: desde 
a interpretação dos seus artigos e formulários, passando 
pelos respectivos preenchimentos e principalmente 
o entendimento sobre sua aplicação. Para começar a 
esclarecer esses pontos, vale a pena partirmos logo pelo 
conceito técnico da Resolução.
A Resolução nº 362 do Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito), de 15 de outubro de 2010, “Estabelece a 
classificação de danos em veículos decorrentes de acidentes 
e os procedimentos para a regularização ou baixa dos 
veículos envolvidos e dá outras providências”. Ou seja, todo 
veículo envolvido em acidente deverá ser averiguado sob essa 
metodologia, que estabelecerá por critérios técnicos o nível 
de dano sofrido. A partir dessa classificação, estabelece o 
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diferentes procedimentos de classificação, fornecendo, por 
meio de seus anexos, os respectivos relatórios de avarias, 
que são conhecidos como “laudos PMG”. 
Veículos classificados como “pequena monta” são definidos 
como veículos recuperáveis. Os classificados como “média 
monta” sofrem restrição administrativa imposta pelo órgão 
executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal – e 
é proibida sua circulação nas vias públicas.
Segundo o Artigo 6º da Resolução 362, o desbloqueio do 
veículo que tenha sofrido dano de média monta só pode ser 
feito pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou Distrito 
Federal no qual o veículo esteja registrado. E para isso há 
uma série de premissas que devem ser seguidas, entre elas:
• Comprovação do serviço executado e das peças 

utilizadas, mediante apresentação da nota fiscal de 
serviço da oficina reparadora, acompanhada da nota 
fiscal (ou notas fiscais) das peças utilizadas. 

• Certificado de Segurança Veicular (CSV) expedido 
por Instituição Técnica Licenciada (ITL), devidamente 
licenciada pelo Denatran e acreditada pelo Inmetro 
– Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial.

É importante destacar que veículos com classificação 
de média monta possuem em seu CRV (Certificado de 
Registro de Veículo) / CRLV (Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículos) o número do CSV em seu 
campo de observações.
Já os veículos classificados como “grande monta” são 
categorizados como irrecuperáveis. Mas a Resolução 
estabelece que o proprietário do veículo pode apresentar 
recurso com o objetivo de reenquadrar o veículo para média 
monta, desde que realize um novo laudo técnico assinado 
por profissional engenheiro habilitado e seguindo demais 
exigências elencadas no artigo 8º da Resolução.
Vale ainda ressaltar que as Resoluções Contran nº 25/98 e 
nº 297/08, que tratavam do tema classificação de danos, 
foram revogadas a partir da data em que a Resolução 362 
entrou em vigor.

PMG APLICADO EM CONJUNTO 
COM OUTRAS LEIS
Os órgãos de trânsito vêm ampliando a maneira pela 
qual estabelecem o controle e rastreabilidade dos 
automóveis sinistrados e os respectivos procedimentos 
para regularização, transferência e baixa desses veículos. 

E também estabeleceram uma série de regras para 
definição dos veículos denominados “em fim de vida útil” e 
sua destinação. 
Ainda nesse sentido, foram definidas diversas diretrizes 
com a finalidade de regular as empresas que executam 
atividades como leilão de veículos, desmontagem de 
veículos, comercialização de peças usadas e reciclagem de 
veículos. As principais empresas afetadas nesse contexto 
são as seguradoras, que estão adaptando seus processos 
operacionais e administrativos para atender essas 
exigências legais.
Tais controles e rastreabilidade de sinistrados são 
regulamentados por meio da publicação de leis e portarias 
técnicas – após estudo desses documentos, foi identificado 
que a maioria dessas regulamentações utilizam os critérios 
estabelecidos na Resolução 362 para avaliação dos danos.
Confira a seguir as leis e portarias que utilizam a 362 
(laudo PMG) como metodologia técnica. 

LEI Nº 15.276, DE 2 DE JANEIRO DE 2014 
- Dispõe sobre a destinação de veículos em fim de vida útil 
e dá outras providências.
Um dos principais benefícios dessa importante lei do 
Estado de São Paulo é que em seu artigo 1º define o 
conceito de “veículos em fim de vida útil”, destacando 
em seu inciso II que podem ser classificados assim: “os 
sinistrados classificados como irrecuperáveis, apreendidos 
ou indenizados por empresa seguradora”.
De forma prática, a classificação dos veículos como 
irrecuperáveis deve ser realizada pelos critérios estabelecidos 
na Resolução nº 362. Após a utilização do laudo PMG, 
estabelece-se a respectiva monta, definindo o veículo como 
irrecuperável caso seja constatada “grande monta”.

PORTARIA DETRAN Nº 1.215, DE 24 DE JUNHO DE 2014 
- Regulamenta a Lei 15.276, de 2 de janeiro de 2014, 
que dispõe sobre a destinação de veículos em fim de 
vida útil e Resolução 331, de 14 de agosto de 2009, do 
Conselho Nacional de Trânsito, do Departamento Nacional 
de Trânsito.
Essa portaria é uma das mais importantes para as 
companhias de seguros, pois define a situação do veículo 
vendido em leilão, que pode ser classificado em:
I - veículo com direito a documentação: veículo que dentre 
outros itens foi classificado como recuperável.
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II - veículo em fim de vida útil: sem direito a documentação 
e destinado para desmonte, que foi classificado como 
irrecuperável ou sinistrado de grande monta nos termos da 
regulamentação específica.
III - sucata: veículo sem direito a documentação e destinado 
para reciclagem, que deve estar total ou parcialmente 
incendiado, enferrujado ou amassado, de modo a ser 
inviável o reaproveitamento das principais peças.
Essas três classificações só podem ser feitas por meio do 
laudo PMG. Desse modo, fazer o laudo de forma equivocada 
significa classificar erroneamente o veículo dentro das 
categorias acima. E isso, para as seguradoras, pode ter 
reflexo negativo junto aos órgãos de trânsito. 
Lembrando que para cada tipo de veículo existe um 
relatório de avaria (formulário/laudo) específico.

PORTARIA DETRAN Nº 1.218, DE 25 DE JUNHO DE 2014 
- Estabelece a classificação de danos decorrentes de 
acidentes, os procedimentos para a regularização, 
transferência e baixa dos veículos envolvidos, e dá outras 
providências.
O Capítulo 1 dessa portaria especifica em seu texto 
que deve ser utilizado o formulário Contran (362) para 
realização da classificação de danos, conforme reprodução 
abaixo:
“CAPÍTULO I - DO SINISTRO, SUA CLASSIFICAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
Artigo 1º - Concomitantemente à lavratura do Boletim 
de Ocorrência de Acidente de Trânsito - BOAT, o veículo 
envolvido em acidente deve ser avaliado pela autoridade de 
trânsito ou seu agente, na esfera das suas competências 
estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB, 
e ter seu dano classificado em pequena, média e grande 
monta, seguindo os critérios estabelecidos pelo Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN, com o preenchimento dos 
campos constantes do ‘Relatório de Avarias’, observadas 
suas características e peculiaridades.”
Ainda no parágrafo 3º:
“§ 3º - Os veículos indenizados integralmente terão, no 
momento da transferência para o nome da companhia 
seguradora, seus danos classificados nos termos desta 
portaria e da pertinente resolução do CONTRAN, ainda que 
não tenha ocorrido a lavratura do BOAT.”
No que tange às operações com veículos salvados, essa 
portaria define a obrigatoriedade da seguradora realizar 

Revista CESVI 33

o laudo PMG em seus veículos no Estado de São Paulo e 
manter profissionais habilitados para esse fim, conforme 
Artigo 5º, parágrafo 5º:
“§ 5º - Os responsáveis técnicos referidos nos 
incisos II, III, IV e V do § 1º deste artigo deverão 
ser previamente cadastrados, junto à Diretoria de 
Veículos do DETRAN-SP, pela companhia seguradora 
interessada, que deverá apresentar a documentação 
comprobatória da aptidão técnica e profissional para a 
elaboração do relatório de avarias.”

LEI Nº 12.977, DE 20 DE MAIO DE 2014
- Regula e disciplina a atividade de desmontagem de 
veículos automotores terrestres; altera o artigo 126 da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dá outras 
providências.
Embora essa lei federal trate diretamente sobre 
a regulação das empresas de desmonte, também 
estabelece que o veículo só poderá ser desmontado depois 
de expedida a certidão de baixa do registro. A partir 
disso, entende-se que veículos classificados como grande 
monta têm grande possibilidade de serem matéria-prima 
para essas empresas – com as seguradoras como um dos 
principais fornecedores.

APLICAÇÃO DO LAUDO  
PMG E SEUS IMPACTOS
A partir deste ponto, este estudo tratará da aplicação 
prática do laudo PMG, sempre traçando um paralelo 
com as regulamentações explicadas anteriormente. Será 
utilizado como exemplo o laudo (relatório de avarias) 
dos veículos descritos no parágrafo primeiro do artigo 
1° da Resolução 362. Ou seja, automóveis, camionetas, 
caminhonetes e utilitários. Porém, entende-se que, 
conceitualmente (respeitando a particularidade dos critérios 

ERROS NO PREENCHIMENTO DO 
LAUDO PODEM FAZER COM QUE A 
SEGURADORA DEIXE DE CUMPRIR ITENS 
RELACIONADOS ÀS REGULAMENTAÇÕES, 
COMO DAR BAIXA NA DOCUMENTAÇÃO 
DE UM VEÍCULO SEM NECESSIDADE



Item Descrição do componente Valor Sim Não NA Item Descrição do componente Valor Sim Não NA

1 Teto 1 26 Longarina traseira esquerda 3

2 Capô 1 27 Caixa de roda traseira esquerda 3

3 Painel corta-fogo 3 28 Assoalho porta-malas / Assoalho caçamba 1

4 Painel dianteiro 1 29 Caixa-de-rodas traseira direita 3

5 Quadro / Suporte do motor 2 30 Longarina traseira direita 3

6 Longarina completa / Caixa de roda esq. 3 31 Chassi porção traseira (veículos carga) 3

7 Longarina Parcial / Avental esquerdo 1 32 Suspensão traseira direita 2

8 Chassi porção dianteira (veículos carga) 3 33 Lateral traseira direita 1

9 Pára-lama dianteiro esquerdo 1 34 Coluna traseira externa direita 1

10 Suspensão dianteira esquerda 2 35 Coluna traseira externa e estrutura direita 3

11 Coluna dianteira externa esquerda 1 36 Porta traseira direita 1

12 Coluna dianteira externa e estrutura esq. 3 37 Coluna central externa direita 1

13 Porta dianteira esquerda 1 38 Coluna central externa e estrutura direita 3

14 Soleira externa esquerda 1 39 Soleira externa direita 1

15 Soleira externa e estrutura esquerda 3 40 Soleira externa e estrutura direita 3

16 Assoalho central esquerdo 3 41 Assoalho central direito 3

17 Coluna central externa esquerda 1 42 Porta dianteira direita 1

18 Coluna central externa e estrutura esq. 3 43 Coluna dianteira externa direita 1

19 Porta traseira esquerda 1 44 Coluna dianteira externa e estrutura direita 3

20 Coluna traseira externa esquerda 1 45 Para-lama dianteiro direito 1

21 Coluna traseira externa e estrutura esq. 3 46 Suspensão dianteira direita 2

22 Lateral traseira esquerda 1 47 Longarina completa / Caixa de roda dir. 3

23 Suspensão traseira esquerda 2 48 Longarina parcial / Avental direito 1

24 Tampa traseira 1 Soma de todos os pontos assinalados na coluna “SIM” 0

25 Painel traseiro / divisor 1 Soma de todos os pontos assinalados na coluna “NA” 0

TOTAL DE PONTOS  “SIM” + “NA”: 0
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CLASSIFICAÇÃO DO DANO DO VEÍCULO        
Assinale abaixo o campo que corresponde ao dano do veículo           
 

 Dano de Pequena Monta: até 20 pontos, somando os pontos de todos os itens assinalados nas colunas “SIM” e “NA”.     
 Dano de Média Monta: de 21 a 30 pontos, somando os pontos de todos os itens assinalados nas colunas “SIM” e “NA”.      
 Dano de Grande Monta: acima de 30 pontos, somando os pontos de todos os itens assinalados nas colunas “SIM” e “NA”.     

            
Observações: Colisão            

Quando o componente estiver danificado, assinalar com um X a coluna SIM.          
Quando o componente não estiver danificado, ou não existir originalmente, assinalar com um X a coluna NÃO       
Caso não tenha sido possível avaliar se o componente foi ou não danificado no acidente, assinalar com um X a coluna NA      
SIM = item danificado no acidente       NÃO = item não danificado ou não existente      NA = item que não foi o possível avaliar o dano (Não Avaliado)    
        

RELATÓRIO DE AVARIAS PARA CLASSIFICAÇÃO 
DO DANO EM AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, CAMINHONETES E UTILITÁRIOS (EXEMPLO)
Veículo: Placa:
Nome do Agente/Assinatura:  Nº BOAT:
Registro/Matrícula do Agente: Data: 

Item Descrição do componente Sim Não Item Descrição do componente Sim Não

49 Air Bag  Motorista 55 Faróis

50 Air Bag Passageiro 56 Lanternas (dianteiras, laterais, e/ou traseiras)

51 Air Bag Lateral 57 Retrovisores externos (direito e/ou esquerdo)

52 Local gravação VIN 58 Para-choques (dianteiro e/ou traseiro)

53 Para-brisa 59 Rodas/pneus

54 Vidros laterais e/ou traseiros

ITENS NÃO PONTUÁVEIS
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de avaliação dos outros veículos), essas informações 
podem ser estendidas aos demais veículos.
O respectivo formulário de avarias (para automóveis, 
camionetas, caminhonetes e utilitários), você vê ilustrado 
nesse artigo. E, para este formulário, a classificação dos 
danos segue os critérios de pontuação abaixo:
• A classificação do dano na categoria “pequena monta” 

dar-se-á quando a soma dos pontos de todos os itens 
assinalados nas colunas “SIM” e “NA” não ultrapassar 
20 pontos. 

• A classificação do dano na categoria “média monta” dar-
se-á quando essa soma for de 21 a 30 pontos. 

• Para “grande monta”, quando a soma for superior a 
30 pontos – o que implica também a classificação do 
veículo como irrecuperável.

A CORRETA AVALIAÇÃO DOS DANOS
Conforme o artigo 2º da Resolução 362, sempre que não 
for possível verificar se um componente foi danificado no 
acidente, esse componente deve ser assinalado como 
“NA” no relatório de avarias. A grande questão aqui é que, 
na somatória geral, esse item será considerado como 

danificado, podendo influenciar diretamente na classificação 
do veículo. Por isso, deve-se fazer uma avaliação muito 
criteriosa e buscar meios de identificar se realmente há 
avaria. Os impactos práticos também estão relacionados 
aos equívocos na avaliação, como a baixa indevida do veículo 
ou a não classificação como irrecuperável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É imprescindível que os profissionais das companhias 
seguradoras, que exercem atividades diretamente ligadas aos 
veículos acidentados, tenham domínio da Resolução 362, assim 
como de seus pontos de intersecção com outras legislações que 
tratem do tema “classificação de danos em veículos”.
Em 2014, os órgãos de trânsito que regulamentam 
o manuseio de veículos acidentados aumentaram a 
regulamentação do setor pela publicação de leis e portarias, 
o que faz com que as seguradoras necessariamente tenham 
de adaptar seus processos operacionais para atender aos 
requisitos impostos pelas leis.
Existem impactos que estão diretamente ligados ao 
manuseio de veículos salvados:
• Depreciação do veículo acarretada por má classificação.
• Recompra de veículo que foi comercializado como 

“pequena monta”, possibilitando que, no momento da 
documentação por parte do cliente, o órgão de trânsito 
determine uma monta maior para o veículo.

Portanto, para as seguradoras, conhecer a aplicação da 
Resolução nº 362 do Contran é algo que está além do 
cumprimento das regulamentações. Está diretamente 
ligado à eficiência e eficácia operacional, principalmente nos 
processos ligados à gestão de veículos salvados. 

VEÍCULOS CLASSIFICADOS 
COMO “GRANDE MONTA” SÃO 
IRRECUPERÁVEIS. MAS O PROPRIETÁRIO 
PODE APRESENTAR RECURSO PARA 
REENQUADRÁ-LO COMO MÉDIA MONTA, 
DESDE QUE COM NOVO LAUDO TÉCNICO

A CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL
A eficiência do preenchimento do laudo PMG está 
diretamente relacionada ao conhecimento técnico do 
profissional que está desenvolvendo essa atividade. Conhecer 
os componentes dos veículos, sua localização e sua função 
técnica é imprescindível para esse tipo de atividade. 
O formulário de automóveis – que está sendo 
utilizado como exemplo na página anterior – fornece 
a nomenclatura de 59 componentes, em que há 
componentes de simples identificação e avaliação, como 
o “capô”. Mas há itens como “assoalho central esquerdo”, 
“chassi porção traseira” (para veículos de carga) ou 

“coluna traseira externa e estrutura esquerda” que são de 
avaliação mais complexa para um profissional não treinado 
ou com baixo conhecimento automotivo.
E isso tem um grande impacto na qualidade dos laudos 
produzidos pelas seguradoras. Do ponto de vista prático, 
um equívoco no preenchimento faz com que a companhia 
deixe de cumprir itens importantes relacionados às 
regulamentações, como dar baixa na documentação de 
um veículo sem necessidade. Ou manter em circulação um 
veículo que deveria ser classificado como irrecuperável – 
com riscos à segurança de seus ocupantes.
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REPARO

É TEMPO DE 
RACIONAMENTO

Luciana RuffatoRodrigo Dias

A preservação do meio ambiente é um dos assuntos 
mais discutidos nos dias de hoje. E não seria diferente 
dentro da oficina. Por isso, temos de ficar atentos ao 

consumo de água e energia elétrica – bens que têm faltado 
em residências e empresas de diversas cidades do Brasil. 
Alguns restaurantes estão até fechando em determinados 
horários por conta do racionamento – não assumido pelo 
governo, mas que tem acontecido na prática.
Assim, vamos compartilhar algumas dicas importantes para 
ajudar você a diminuir o consumo.

LAVAGEM
Antigamente não havia preocupação com consumo de água 
– os veículos chegavam às oficinas e passavam por uma 
lavagem para descontaminação antes mesmo que o reparo 
começasse.
Essa atitude vem se modificando com o passar do tempo. 
Hoje os veículos são limpos com um pano que não causa 
danos à pintura. Ou essa limpeza é feita com um balde de 
água, e não com lava-jato ou mangueira como no passado.
Antes da entrega do carro para o cliente, a lavagem pode ser 
feita com o processo a seco, sem consumo nenhum de água. 
O profissional da oficina usa um borrifador com um produto 
que reage junto às impurezas da carroceria. Esse produto é 
composto de água, espessante, essência e minerais nobres 
(UV-30 Luminoous), que reagem para remover o que estiver 
impregnado na superfície metálica do veículo.
O processo deve ser feito ainda com um pano simples, 
aplicando o produto em sentido único – e reto. Após esse 

COMO A OFICINA PODE ECONOMIZAR NO USO DA ÁGUA 
E DA ENERGIA ELÉTRICA EM SEUS PROCESSOS DO DIA A DIA

processo, o profissional deve usar uma flanela de microfibra, 
lustrando a superfície de forma circular.

EVITANDO A CONTAMINAÇÃO
Outra situação em que cabe evitar o uso de água é na 
hora de impedir a contaminação da repintura por névoas. 
Normalmente se aplica um mascaramento líquido, que forma 
uma camada sobre a pintura. E esse produto costuma ser 
removido com uma lavagem.
A dica, então, é remover manualmente a película formada – 
como se fosse um filme plástico. Evitando desta maneira um 
consumo maior de água.

VAZAMENTOS
Assim como acontece na sua casa, qualquer vazamento 
pode provocar um aumento na conta de água – além de um 
desperdício. Por isso, é importante ficar atento às torneiras 
da oficina, instalando redutores de vazão, e também aos 
vasos sanitários de uso comum dos colaboradores e clientes.
Se possível, vale a pena desenvolver um sistema de captação 
da água da chuva, com a finalidade de atender à demanda dos 
vasos sanitários e para a limpeza do local de trabalho.

ENERGIA ELÉTRICA
Outro ponto que merece cuidado na oficina é com o consumo de 
energia. Há uma série de dicas que você pode aproveitar para 
economizar – e só gastar o que é realmente necessário. Confira:
• Os profissionais devem ser orientados para nunca deixarem as 

luzes da oficina acesas sem necessidade. É puro desperdício.
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É TEMPO DE 
RACIONAMENTO

MOTIVE A EQUIPE
É muito complicado conseguir redução de 

consumo de água e luz se a equipe da oficina não 
estiver comprometida com essa economia. Faça 
com que todos os colaboradores participem do 
processo, utilizando, por exemplo, uma caixa de 
sugestões. Daí podem vir muitas outras ideias.

E promova confraternizações entre os 
colaboradores quando houver uma economia 

identificada. Pode ser uma forma de empenhá-
los. Um acabará fiscalizando o outro, e todos 

terão responsabilidade com o consumo.
Se a equipe inteira se engajar nesse projeto, 

os benefícios serão para todos.

• Troque as lâmpadas comuns por modelos mais 
econômicos.

• Prefira telhas translúcidas no teto, para auxiliar na 
iluminação natural do ambiente. Com mais luz vindo do Sol, 
você pode deixar algumas lâmpadas apagadas.

• Há quem use o painel de infravermelho para secar um 
primer que será lixado somente no dia seguinte. Mas não 
há necessidade de acelerar o processo, tendo em vista que 
o primer seca naturalmente em quatro horas.

• Cuidado com a regulagem dos equipamentos de soldagem 
acima da necessidade. Tem gente que usa a potência máxima do 
equipamento para soldar chapas finas. E esse tipo de chama não 
necessita de uma potência tão alta. Além disso, o equipamento 
sofre um desgaste excessivo com esse uso indevido.

• Verifique possíveis vazamentos em sua rede de ar 
comprimido. Quando existe algum, o compressor é 
acionado mais vezes durante o dia, aumentando o 
consumo e a energia. 

Confira no site do CESVI a iniciativa 
da concessionária Osten BMW para a 
redução do seu consumo de água – e 
quanto ela está pagando a menos por 
isso. Acesse: http://goo.gl/wfdOlk
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O Sincor-SP (Sindicato dos Corretores de Seguros no 
Estado de São Paulo) assina, a partir deste mês, a 
Carta de Conjuntura do Setor de Seguros, publicação 

mensal que traz valioso mapeamento do mercado de seguros 
e setores, como resseguro e capitalização, apontando 
tendências e projeções.
Produzida a partir de trabalho elaborado pelo consultor de 
economia da entidade, Francisco Galiza, a publicação leva 
aos corretores de seguros, a toda cadeia produtiva do setor 
e também aos jornalistas, dados relevantes sobre o estágio 
de desenvolvimento da indústria de seguros no Brasil, que 
lhes permitem conhecer e entender alguns dos principais 
indicadores da área.
“A Carta de Conjuntura é ferramenta indispensável para 
muitas de nossas iniciativas, reforçando nosso objetivo de 
estimular e apoiar o empreendedorismo em toda a categoria 
dos corretores de seguros”, afirma o presidente do Sincor-
SP, Alexandre Camillo.

SINCOR-SP ASSINA GUIA SOBRE TENDÊNCIAS 
DA INDÚSTRIA DE SEGUROS

C om o mote “Sinal verde para a 
vida!”, o blog Viver Seguro no 
Trânsito está comemorando 

três anos de existência. O projeto 
educativo faz parte da campanha 
da Seguradora Líder DPVAT para 
reduzir as mortes no trânsito. 
O objetivo é mostrar que cada 
cidadão pode contribuir por um 
trânsito menos violento. Criado em 
2012, o blog já recebeu mais de 
260 mil visitas e 400 mil páginas 
visualizadas.
Dentre os assuntos mais acessados, 
estão estatísticas de trânsito, 

O estudo está dividido em três partes: 1) Resumo e conclusões 
principais; 2) Análise da situação macroeconômica do País; e 
3) Avaliação de diversos aspectos do setor de seguros, com 
projeções para o segmento e separação por ramos. Os gráficos 
e tabelas tratam da evolução de receita, variação dos índices 
de confiança e previsões médias da macroeconomia e do setor, 
entre outros aspectos.
O material revela, por exemplo, que, a despeito dos percalços 
vividos pela economia brasileira em 2014, o mercado de 
seguros apresentou crescimento de 10% em relação ao 
ano anterior. Outro ponto a destacar é que, de um modo 
geral, houve a manutenção das margens de rentabilidade das 
empresas do setor. 

BLOG VIVER SEGURO NO 
TRÂNSITO COMEMORA 3 ANOS 

motociclistas, mulher ao volante, 
uso do celular e álcool na direção, 
boas práticas, gentileza, legislação, 
entre outros. Duas vezes por semana 
– às segundas e quintas-feiras – a 
plataforma recebe novas postagens.
O Viver Seguro no Trânsito é uma das 
ações da Seguradora Líder DPVAT 
que visa contribuir para a redução 
do número de acidentes no País por 
meio da conscientização. Apenas 
em 2014 foram pagos mais de 763 
mil indenizações do Seguro DPVAT, 
sendo 54.767 para vítimas de 
acidentes fatais. 

P A I N E L

Para ter acesso à publicação, basta 
acessar o site da entidade: 
www.sincor.org.br

Para conhecer o 
blog, acesse: www.
viverseguronotransito.
com.br



P A I N E L A fábrica da Volkswagen 
do Brasil em Taubaté 
adotou medidas que 

proporcionaram a economia 
de 250 mil litros de água 
anualmente no Centro de 
Testes de Veículos. A ação 
está alinhada ao programa 
global “Think Blue. Factory.”, 
que visa à redução de 25% 
no consumo de energia e 

água e na geração de resíduos, CO2 e solventes, até 2018, de 
todas as fábricas do Grupo Volkswagen. Para chegar a esse 
resultado, o processo foi aperfeiçoado, com a realização de três 
ações: a instalação de um filtro de areia, a modernização de 
esguichos e a instalação de uma nova canaleta.
Diariamente, são realizados de três a quatro testes na cabine, 
com a utilização de aproximadamente 10 mil litros de água por 
avaliação. Além da instalação do filtro de areia, que proporciona 
uma água permanentemente limpa, pronta para reuso na cabine 

Foi inaugurada na cidade de 
Krommenie, a noroeste 
de Amsterdã, uma ciclovia 

solar. O que é isso? O primeiro 
trajeto da ciclovia, construída 
com painéis de concreto com 
células fotovoltaicas cobertas 
com vidro temperado, tem 70 
metros de extensão. Quando 
recebem a incidência da luz 

solar, os painéis iniciam a geração de energia que é direcionada 
aos mais variados usos no entorno. E é isso que faz esta 
tecnologia ser tão especial: a geração de energia beneficia a 
população e os serviços públicos próximos. 
Ela é a primeira do mundo com essa função, mas já há outras 
ciclovias solares em outros países. A SolarRoadways é uma 
proposta pensada para cidades que sofrem com as nevascas. 
Neste caso a ciclovia transforma a energia solar em calor para 
derreter a neve e liberar o caminho para os ciclistas. 
Já a nova ciclovia holandesa gera energia suficiente para 
abastecer três casas, o sistema público de iluminação e o 
serviço de monitoramento de tráfego. 

VOLKSWAGEN ECONOMIZA 250 MIL LITROS DE ÁGUA POR ANO

CICLOVIAS SOLARES

de testes de estanqueidade, a entrada da cabine recebeu a 
instalação de uma nova canaleta, que permite o escoamento do 
excesso de água direto para o tanque de reuso.
Outra ação que contribuiu foi a modernização dos esguichos 
que liberam a água utilizada no teste. Com o novo dispositivo, 
os jatos d’água são direcionados na pressão e vazão 
adequadas e menos pulverizados, gerando menos névoa e 
possibilitando a avaliação da estanqueidade dos veículos com 
a utilização de um menor volume de água.
Nos últimos 11 anos, graças ao sistema de reaproveitamento 
de água industrial, que recupera e reutiliza a água usada em 
suas instalações, a fábrica de Taubaté fez o reuso de cerca de 
3,38 bilhões de litros do recurso.
A quantidade de água reciclada pela Volkswagen em 
Taubaté equivale ao consumo de aproximadamente 50 
mil pessoas por ano, quantidade que seria capaz de 
abastecer por cerca de um ano uma cidade como Campos 
do Jordão (SP), segundo dados do Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento, do Ministério das 
Cidades referente a 2013. 
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Empresa especializada na gestão de frotas 
empresariais de veículos leves, a Arval Brasil está 
de casa nova desde a segunda quinzena de março. 

Com o objetivo de atender seus clientes, parceiros e 
colaboradores num espaço ainda mais amplo, a Arval 
foi para a Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco A, 2º 
andar, na Vila Olímpia, em São Paulo.
A Arval Brasil é uma subsidiária do Grupo BNP 
Paribas-França, presente em 39 países com mais de 
4 mil colaboradores pelo mundo.
BNP Paribas é um líder europeu em escala global de 
serviços financeiros. 
Para contatar a Arval, envie um e-mail para 
credenciamento@br.arval.com 

ARVAL BRASIL TEM 
NOVO ENDEREÇO

Para mais informações sobre 
os produtos e serviços da Arval 
Brasil na gestão de frotas, 
acesse: www.arvalbrasil.com.br
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PNEUS VÃO GERAR
ENERGIA PARA O CARRO 

BRASIL PERDE LIDERANÇA 
REGIONAL PARA O MÉXICO

A MULTA DE TRÂNSITO MAIS CARA DA HISTÓRIA

Em busca de alternativas sustentáveis para gerar 
energia, a Goodyear desenvolveu um pneu capaz de 
gerar energia para veículos elétricos ou híbridos.

O protótipo utiliza dois novos tipos de materiais para 
abastecer uma bateria.
O primeiro usa o calor do interior do pneu, tanto parado 
como em movimento, enquanto o segundo transforma a 
pressão e as vibrações da pista em energia elétrica.
Uma ótima alternativa sustentável – mas que ainda não 
tem data para ficar à disposição do consumidor. 

S egundo a Associação Internacional das Montadoras 
(Oica), a produção brasileira recuou 15,3% em 
2014: para 3,14 milhões de unidades. O que coloca 

o Brasil apenas como 8º maior produtor de carros do 
mundo. O México, que cresceu 10,2% com 3,36 milhões 
de exemplares, ficou em 7º na lista geral e liderou na 
América Latina pela primeira vez de 2003.
O ranking é liderado de longe pela China, que produziu 
impressionantes 23,7 milhões de unidades durante 
todo o ano passado. Com metade do volume chinês, 
os Estados Unidos vêm em segundo lugar com 11,6 
milhões de exemplares, seguido no pódio pelo Japão 
com 9,7 milhões. 

V ocê sabia? No Brasil, as multas de trânsito são padronizadas: 
têm o mesmo valor a ser pago, independentemente se o infrator 
ganha salário mínimo ou é um milionário. Mas há países em que 

a punição é diferente. Na Finlândia, o valor da multa está relacionado ao 
rendimento anual do infrator.
Tanto que, recentemente, um motorista finlandês que ganha mais 
de 11,5 milhões de dólares ao ano foi multado por andar a 80 km/h 
numa vida em que o limite máximo de velocidade é 40 km/h. Valor 
da multa? O mais alto da história: 200 mil dólares. Daria para 
comprar um apartamento com o valor dessa multa de trânsito. 
É a única forma desses infratores realmente sentirem no bolso a 
gravidade de suas infrações – e uma alternativa que poderia ser 
analisada no Brasil também. 
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Entidades Parceiras

Para mais informações acesse o site: 

www.weblocadoras.com.br

PÁTIO VIRTUAL WEB LOCADORAS

O local certo para os melhores negócios entre 

Locadoras e Revendas de Veículos

Venda sua frota de seminovos. Renove seus estoques.



 

CAÇADORES DE AUTOPEÇAS

N o começo de março, estreou uma série de TV que deve 
chamar a atenção de quem está ligado à reparação 
automotiva. Paul Cowland e Dave Southall mostram 

como dominaram a arte do garimpo e restauração de carros 
em Caçador de Autopeças (Turbo Pickers), no canal Discovery.
Nada para eles merece o lixo. Peças enferrujadas, carcaças 
maltratadas e ferramentas obsoletas recebem a atenção, 
experiência e técnica para voltarem ao mercado.
Os dois se concentram no refugo: aquilo que ninguém, nem 
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os concorrentes, quiseram. Mas há ocasiões em que a 
sorte lhes sorri e uma relíquia aparece: automóveis em 
bom estado, com peças originais e apelos irresistíveis 
para colecionadores.
Depois de escolhida, a sucata vai para a oficina da 
dupla: o telespectador acompanha todas as etapas, 
da negociação com os antigos donos, ao plano de 
restauração e retoques finais dos projetos. 

V ai ficar mais 
difícil para 
os veículos 

conseguirem boas 
classificações de 
segurança do Latin 
NCAP. Isso porque 
a empresa divulgou 
novos padrões em seus 

testes – que serão válidos a partir do ano que vem. 
Em 2016, só receberão quatro ou cinco estrelas – as 
duas maiores notas – os veículos que foram bem avaliados 
tanto no teste de colisão principal (impacto frontal a 64 
km/h) quando nos novos critérios. Que são estes:
• Testes universais de colisão lateral: anteriormente, 

esses testes eram feitos esporadicamente, com 

LATIN NCAP ENDURECE AVALIAÇÃO

velocidade a 50 km/h. No ano que vem, serão 
obrigatórios para todos  
os modelos testados e incluirão dummies infantis no  
banco de trás.

• Testes universais de colisão lateral contra poste: o 
veículo é arremessado contra uma coluna de 25,4 cm  
de diâmetro, a 29 km/h.

• Controle eletrônico de estabilidade instalado: o Latin 
NCAP avaliará se o sistema funciona mesmo de forma 
satisfatória no veículo.

Caso o carro sob avaliação zere nos testes de impacto 
frontal ou laterais, sua pontuação geral automaticamente 
será a pior possível: zero estrela.
O Latin NCAO é uma entidade independente que avalia 
o nível de proteção oferecida pelos modelos vendidos na 
América Latina (incluindo o Brasil) e no Caribe. 

D
iv
ul

ga
çã

o

D
iv
ul

ga
çã

o



 

VÍDEO ENSINA COMO USAR ABS

V ale a pena rever 
conceitos de 
segurança no 

trânsito, como o uso 
correto dos recursos 
que o motorista tem à 
disposição no seu veículo.
É o caso do sistema 

ABS, um item de extrema importância, que impede o 
travamento das rodas do carro no caso de frenagens de 

emergência. O recurso já é obrigatório no País: todos 
os veículos devem sair de fábrica com ABS. Mas, 
como se trata de uma obrigatoriedade recente, muito 
motorista ainda desconhece a forma de usar esse tipo 
de freio, que tem características distintas do freio 
convencional.
Por isso vale a pena conferir o vídeo elaborado pelo Jornal 
do Carro, que ensina justamente isto: como usar o ABS 
corretamente de modo a ficar mais seguro nas frenagens de 
emergência. Acesse: http://goo.gl/0DFkFc 

Em apenas um mês de campanha de conscientização da 
importância do uso do cinto de segurança, em especial 
no banco traseiro, o índice de respeito à utilização do 

dispositivo pelos passageiros no banco de trás cresceu cinco 
pontos percentuais, de acordo com a segunda etapa de pesquisa 
realizada pela ARTESP (Agência de Transporte do Estado de 
São Paulo). Na primeira fase da pesquisa, realizada entre 1 e 7 
de dezembro, foi verificado que 53% dos passageiros do banco 
traseiro não usavam o equipamento. Já na segunda etapa, com 
levantamento feito entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, o índice 
de não utilização caiu para 48%. A campanha, desenvolvida em 
parceria com as concessionárias de rodovias paulistas, tem foco 
na utilização desse dispositivo de segurança começou no início de 
janeiro. Conta com peças divulgadas em rádios, emissoras de TV, 
internet e jornais, além da distribuição de folhetos nas rodovias 
sob concessão e da exibição de mensagens em faixas e nos 
painéis de mensagens das estradas.
Os resultados da segunda etapa da pesquisa mostram, ainda, que 
o índice de motoristas e de passageiros do banco dianteiro que 
não utilizam o cinto também caiu, apesar da queda ter sido menor. 
Em ambos os casos, a redução ao desrespeito foi de um ponto 
percentual. No que se refere aos motoristas, a primeira etapa da 
pesquisa mostrou que 14% do total dos condutores não utilizavam 
o equipamento de segurança, contra 13% na segunda etapa. Já 

CAMPANHA MELHOROU ADESÃO AO CINTO TRASEIRO

entre os passageiros do banco dianteiro, o índice passou de 17% 
para 16%. O levantamento foi realizado nos 6,4 mil quilômetros 
de rodovias concedidas do Estado de São Paulo, e o total de 
veículos observados nessa nova fase do estudo foi de 16.491.
Por região: das 17 regiões administrativas do Estado, nove 
tiveram redução no índice de passageiros do banco traseiro que 
não utilizavam cinto. As que apresentaram as maiores quedas 
foram as regiões de Araçatuba, onde o índice de não utilização 
caiu 26 pontos percentuais (de 59% para 33%); de São José 
dos Campos (redução de 21 pontos percentuais, de 59% para 
38%); e de São José do Rio Preto (queda de 19 pontos, de 59% 
para 40%). As outras regiões onde houve redução ao desrespeito 
foram Administrativa Central, de Sorocaba, de Presidente 
Prudente, de Itapeva, Capital e Região Metropolitana de São Paulo 
(exceto Capital).
As desculpas dos usuários para não utilizar o cinto de 
segurança no banco traseiro são o mote da campanha de 
conscientização realizada pela ARTESP. O filme da campanha 
publicitária destaca que o motorista apresenta várias 
alegações para não usar o cinto de segurança no banco de 
trás como “a gente vai só até a cidade aqui do lado” ou a ideia 
equivocada de que “qualquer coisa o banco da frente protege”. 
Mas também alerta para uma importante razão para usar o 
cinto: “sua vida e a vida de quem você ama”. 
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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
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 Tecnologia 
e Segurança Automotiva

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 RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB - Telefônica RSV Telefônica/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

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.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

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 CAMINHÃO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.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 Tecnologia
e Segurança Automotiva

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 RSV 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
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 Tecnologia 
e Segurança Automotiva

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 RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB - Telefônica RSV Telefônica/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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INOVAÇÕES 
E A CULTURA 
DA QUALIDADE

no mercado colaboradores com visão de 
inovação e percepção para a qualidade, assim 
como conhecimento das ferramentas que são 
importantes no desenvolvimento e na fabricação. 
Fundamental é, ainda, garantir a qualidade na área 
de serviços da cadeia automotiva, que abrange as 
oficinas de reparação, cujo momento é favorável 
haja vista que o brasileiro, muitas vezes, em vez 
de trocar o carro, passou a fazer revisões mais 
constantes para manter o veículo usado. Nesse 
segmento, o IQA vem desenvolvendo sistemas de 
certificação dedicados, para que os consumidores 
e reparadores fiquem mais protegidos na 
contratação e prestação dos serviços.

CONHECIMENTO  
É FUNDAMENTAL
Com isso, um constante aprofundamento do 
conhecimento técnico se tornou indispensável em 
todas as etapas do setor automotivo, para que 
haja qualidade no desenvolvimento, na produção e 
na reparação, que também precisa acompanhar a 
constante evolução da tecnologia automotiva em 
uma variedade de marcas e modelos de veículos 
– e, assim, estar preparada para atender às 
demandas e alcançar a satisfação do cliente. 
Acompanhar o desenvolvimento automobilístico é 
um desafio para toda a cadeia, desde montadora, 
autopeças, distribuição e oficinas. Talvez hoje o 
sucesso da qualidade esteja no trabalho cada vez 
mais próximo de todos os segmentos – para que 
compartilhem conhecimento, troquem experiências 
e desenvolvam um conceito em comum para a 
cultura da qualidade. Nesse aspecto entendo que o 
IQA pode e é o elo para isso.  

A pesar de 2015 ainda mostrar sinais de incertezas, o 
desenvolvimento de produtos e processos segue em ritmo 
acelerado na indústria automobilística, cenário em parte motivado 

pela concorrência acirrada entre as marcas que buscam satisfazer 
as expectativas do consumidor, hoje muito mais informado e, por 
consequência, exigente. 
E, para garantir a competitividade, os carros precisam apresentar 
crescentes inovações, somadas a um quesito, cuja exigência tem 
crescido fortemente no mercado: a qualidade. 
E neste assunto desafios não faltam. A começar pelo desenvolvimento 
do produto com inovação, qualidade e velocidade compatíveis. 
É importante tomar certos cuidados, porque a velocidade do 
desenvolvimento está cada vez maior, embora existam algumas 
limitações no processo que não podem ser infringidas. Caso contrário, a 
qualidade é comprometida. 
Outro desafio está no processo de fabricação. Hoje a indústria 
automobilística procura inovação em máquinas e equipamentos, nos meios 
de fabricação, para que a qualidade do produto saia automaticamente do 
processo, sem exigir tantos controles ou checagens. O produto precisa 
nascer de forma madura, no tempo certo, e ser fabricado no local 
adequado porque o próprio processo gera a qualidade. 
Igualmente difícil é ter mão de obra qualificada e capacitada em todos 
os processos, de modo que haja toda uma cultura para a qualidade, da 
formação básica à técnica e acadêmica. São cada vez mais valorizados 
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OPINIÃO

Ingo Pelikan
é presidente do IQA

ACOMPANHAR O 
DESENVOLVIMENTO 
AUTOMOBILÍSTICO É UM 
DESAFIO PARA TODA A 
CADEIA, DESDE MONTADORA, 
AUTOPEÇAS, DISTRIBUIÇÃO E 
OFICINAS
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Respeite a sinalização de trânsito.

MENOR CUSTO DE REPARAÇÃO, 
MAIOR ÍNDICE DE SATISFAÇÃO.

Seguradoras ou reparadores inteligentes sabem o que 
querem: qualidade pelo menor preço. É exatamente isso que 
a Peugeot oferece: o menor custo de reparação no 308 e no 
408, aliado ao já tradicional padrão Peugeot de qualidade. É 
satisfação garantida em todos os aspectos. Mas lembre-se, 
esse custo-benefício você só alcança com peças originais.


