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TROCANDO 
IDEIAS COM O 
MUNDO TODO

Quem acompanha a nossa revista sabe que o objetivo do 
CESVI passa, primordialmente, pelo compartilhamento 
de informações técnicas. Acreditamos que é 

disseminando informações sobre segurança viária e 
reparação automotiva que damos uma importante 
contribuição para melhorar o trânsito do nosso país e 
o trabalho de muita gente: principalmente das oficinas, 
concessionárias, companhias de seguros e toda a cadeia 
automotiva.
Nessa linha de atuação que já seguimos desde 1994, 
quando o CESVI foi fundado, há um momento muito 
especial, que merece a nossa dedicação e atenção 
uma vez por ano: a conferência do RCAR, um conselho 
internacional que reúne centros de pesquisa com 
características semelhantes às nossas, e provenientes dos 
diversos cantos do planeta. Esse evento anual, do qual o 
CESVI BRASIL tem o privilégio de participar, é justamente 
o momento em que esses centros trocam experiências, 
apresentam estudos e pesquisas de maior destaque, e 
fazem um verdadeiro intercâmbio de boas práticas. É a 
hora em que paramos para renovar ideias, e também 
para refletir um pouco sobre o nosso próprio trabalho 

em relação ao que vem sendo feito no resto do globo. 
E tivemos, mais uma vez, a felicidade de concluir que o 
CESVI BRASIL está em linha com o que de melhor tem 
sido praticado no campo da ciência automotiva.
Na matéria de capa desta edição, você vai conferir o que 
de mais interessante foi apresentado nessa conferência – 
que neste ano foi realizada na Colômbia –, o que inclui os 
dois estudos apresentados pelo CESVI no evento.
Outra matéria imperdível desta edição é a entrevista 
com o vereador Nabil Bonduki, que foi relator do novo 
Plano Diretor Estratégico de São Paulo. Esse plano 
simplesmente dá as diretrizes sobre como será a 
mobilidade e o trânsito, nos próximos 15 anos, da cidade 
com a maior frota de veículos do Brasil. Um projeto de 
qualidade reconhecida pela ONU – que o citou como 
exemplo para o mundo –, e que esperamos que seja 
sempre colocado em prática com a eficiência e o bom 
senso que a sociedade exige.

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor Executivo
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2 TÍTULOS 
MUNDIAIS
1972 e 1974.

40 ANOS DO BI
Foi em 1974 que Emerson Fittipaldi, o primeiro 
brasileiro a ser o melhor piloto do mundo na 
Fórmula 1, conquistou seu bicampeonato (1972 e 
1974). Piquet e Senna também fariam bonito 
anos depois na categoria mais nobre do 
automobilismo. Mas Emerson foi o pioneiro.

14 GRANDES 
PRÊMIOS
conquistados em
primeiro lugar.

35 PÓDIOS 
ao longo da carreira na F-1.

25 ANOS
era a idade de Emerson quando 
conquistou seu primeiro 
campeonato, em 1972. Foi 
considerado o campeão mais jovem 
da F-1 durante mais de três décadas 
– até um jovem Fernando Alonso 
vencer em 2005, aos 24 anos.

Fittipaldi correu por 

3 EQUIPES   
na Fórmula 1: Lotus, McLaren 
e Fittipaldi (Copersucar), esta 
última, totalmente brasileira, 
fundada em parceria 
com seu irmão.

1970 A 1980
foi o período de duração da carreira 
de Emerson na Fórmula 1. Ao longo 
desse tempo, o brasileiro disputou 
149 Grandes Prêmios.

10º LUGAR
foi a posição de Fittipaldi na 
classi�cação geral já no seu 
primeiro ano de Fórmula 1, 
em 1970, quando ainda 
pilotava uma Lotus.

Nº 1
Também em outras categorias: Fittipaldi foi o primeiro 
brasileiro a conquistar um título da Fórmula Indy 
e a ganhar a prestigiada 500 Milhas de Indianápolis.

NÚMEROS
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  Djone Pereira

Alexandre Carvalho dos Santos
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ESSE PLANO DIRETOR DIALOGA MUITO COM AS 
NECESSIDADES DE QUEM ANDA DE BICICLETA. 
PREVÊ CICLOVIAS EM TODAS AS NOVAS AVENIDAS E 
PONTES, E GARANTE BICICLETÁRIOS NAS ESTAÇÕES 
DE METRÔ. MAS TODA NOVIDADE LEVA UM TEMPO 
ATÉ SER ABSORVIDA PELA POPULAÇÃO. POR ISSO 
PRECISAMOS TER UM PREFEITO COM BASTANTE 
DETERMINAÇÃO E VONTADE, PARA INSISTIR COM 
AS CICLOVIAS E DAR TEMPO DA SOCIEDADE SE 
CONSCIENTIZAR DESSA IMPORTÂNCIA

NABIL BONDUKI, 
vereador de São Paulo. 

ENTREVISTA

Alexandre Carvalho dos Santos 
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É SÃO PAULO, 
MAS PODERIA 
SER AMSTERDÃ

O ano de 2014 ficará marcado na história da mobilidade em 
São Paulo. Com a sanção do prefeito Fernando Haddad, no 
fim de julho, foi aprovado o Plano Diretor Estratégico da 

cidade, que cria diretrizes nas áreas de mobilidade urbana, moradia 
e crescimento da metrópole para um horizonte de 15 anos. De tão 
moderno, o plano foi elogiado pelo Programa das Nações Unidas para 
os Assentamentos Urbanos, que o colocou como exemplo para outras 
cidades do planeta, afirmando que “São Paulo teve a ousadia para 
seguir os princípios de sustentabilidade e urbanismo social”.
Das orientações que terão impacto na forma como os paulistanos se 
deslocam pela cidade, destacam-se o desestímulo ao uso de carro, 
a integração do transporte coletivo com as bicicletas, a limitação de 
vagas de garagem perto dos corredores urbanos e a destinação de 
30% dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano 
para o sistema de mobilidade (com ênfase no transporte coletivo, 
cicloviário e de pedestres). Mas a grande novidade é a relação entre 
moradia e emprego com a mobilidade: estimular que as pessoas 
morem mais próximas de seus empregos e do sistema de transporte 
coletivo – uma diretriz anticongestionamento.
Mas diretrizes que colocam bicicleta e faixas exclusivas de ônibus 
como prioridades não são consenso numa população mal-acostumada 
a uma cidade criada para o tráfego de automóveis. Foi sobre os 
desafios e o impacto do Plano Diretor sobre o trânsito da metrópole 
que conversamos com o relator do plano: o vereador Nabil Bonduki, 
professor do Departamento de Planejamento da Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), 
mestre e doutor em estruturas ambientais urbanas.Luciana Ruffato
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A ONU elogiou a modernidade do Plano Diretor de 
São Paulo, enaltecendo seu princípio de “urbanismo 
social”. Mas, na esfera nacional, elegemos o 
Congresso mais conservador desde 64, e a 
presidente Dilma – em prol da “governabilidade” – 
cedeu o Ministério das Cidades, que é responsável 
pelo trânsito, para o PP, o partido do Paulo Maluf, 
figura associada ao Minhocão e a um modelo de 
mobilidade que privilegia o uso do carro. Não fica 
difícil ser otimista assim?
Olha, acho que estamos num momento decisivo no Brasil: ou a 
gente retrocede ou a gente avança. A Dilma precisa ter sabedoria 

Com toda a negociação na Câmara para a 
aprovação do projeto, você achou que ficou 
faltando alguma coisa importante na versão 
final do Plano Diretor?
O plano é muito amplo, então nós temos de ir para a frente 
com um pé na realidade daquilo que é viável. De qualquer 
forma, ele ficou muito avançado, conseguimos incorporar 
fatores que achávamos difíceis. Se poderia ser mais? É claro 
que poderia ser mais. Mas acho que é preciso levar em 
consideração os momentos históricos. Chegou-se a discutir 
uma maior restrição ao uso do automóvel, chegou-se a falar 

Das orientações do Plano Diretor  
para o trânsito, o que já pode 
ser feito agora?
Há algumas coisas que até já estão sendo feitas. O 
sistema cicloviário e as faixas exclusivas de ônibus já 
estão em curso. Um grande avanço deste Plano Diretor 
é o fato de ele não ser simplesmente uma peça teórica. 
Ele já está gerando efeitos concretos na cidade. E isso 
deu força ao próprio plano, porque permitiu que as 
discussões fossem feitas em outro patamar. Mesmo 
no curto prazo, pontes e viadutos que porventura 
tenham de ser feitos já precisarão incluir a nova lógica 
de mobilidade do Plano Diretor: ter faixa de ônibus e 
ciclovia. As próprias orientações em relação ao uso e 
ocupação do solo ao longo dos eixos de transformação 
urbana, e a não obrigatoriedade de se ter vagas de 
garagem, são medidas que estimulam, desde já, o uso 
do transporte coletivo.

No futuro, vai pegar mal andar de carro?
Acho que nós não devemos ter uma postura de criminalizar 
o uso do automóvel. Há certas circunstâncias em que ele é 
necessário: para o idoso, por exemplo, para quem tem alguma 
dificuldade de locomoção, para pessoas que trabalham portando 
ferramentas, pessoas que viajam com a família... O automóvel é 
uma possibilidade. O que nós temos de combater é o uso irracional 
do automóvel. E também não podemos estabelecer um corte de 
classe. Porque se fala, por exemplo, na hipótese de se fazer um 
pedágio urbano bem caro, porque isso desmotivaria as pessoas a 
sair de carro. Mas é uma visão elitista, acaba sendo um elemento 
de desigualdade social. Quem tem dinheiro para pagar o pedágio 
usa o carro, quem não tem não pode. Até o rodízio é um pouco 
elitista, porque quem possui dois ou três carros não tem restrição. 

política para avançar com segurança no que for possível e evitar o 
retrocesso. Estou otimista, mas essa questão que você levantou 
é muito importante não apenas para o tema do trânsito, mas em 
diversas outras questões: direitos humanos, direitos civis, inclusão 
social, a redução da desigualdade regional... Acho que os oito anos 
do governo Lula foram muito importantes do ponto de vista da 
conciliação. De alguma maneira ele conseguiu conciliar a inclusão 
social com o crescimento do País – e também com o agronegócio 
e o mercado financeiro. Mas eu acho que esse modelo já está 
esgotado. Chegou a hora de fazer opções para que a gente avance 
em alguns aspectos que hoje ferem interesses dos poderosos. 

em pedágio urbano ou ampliar o período do rodízio. Mas eu 
acho que, no nosso momento hoje, já foi bastante avançado 
no sentido de restringir o número de garagens, aumentar 
as condições para as bicicletas, estimular que a locomoção 
seja feita prioritariamente por transporte coletivo. Às vezes, 
você quer avançar demais e recebe uma reação contrária tão 
forte que não consegue aprovar nem aquilo que daria para 
fazer. Mas, para apontar algo que eu não gostei: acho que 
as condições para os motociclistas não estão bem tratadas 
no Plano Diretor. Não porque tenha havido resistência, mas 
simplesmente porque não houve uma proposta nesse sentido. 



ENTREVISTA

Com a ascensão econômica da população nos últimos anos, 
muita gente teve a oportunidade de comprar um carro pela 
primeira vez na vida. Como dizer a essas pessoas que elas 
deveriam optar pelo ônibus, o metrô e a bicicleta?
Acho muito bom para a mobilidade que mais pessoas tenham acesso ao automóvel. É 
isso que está fazendo com que os mais ricos de repente reconheçam a necessidade de 
ter transporte coletivo de qualidade. Porque enquanto o automóvel era acessível apenas 
para uma elite, a opção foi fazer um Minhocão, alargar uma marginal, fazer mais pontes 
e viadutos... só se investia na melhoria das condições para quem anda de carro. Assim 
como a segregação territorial é uma forma de privilegiar o uso de recursos por uma 
classe social, o automóvel é a mesma coisa. Mas, na hora que começou a democratizar 
esse uso – já que não dá para você dizer que em determinada rua só entra quem ganha 
mais de 5 mil reais –, a coisa começou a ficar caótica. E mudou um paradigma: se antes 
era considerado privilegiado quem tinha automóvel, hoje o privilegiado é quem não precisa 
usar o automóvel. Isso lança uma outra questão que é: eu preciso mudar a lógica da 
localização da moradia e do emprego na cidade. Que aí você privilegia os mais pobres. 

Como o Plano Diretor relaciona a distribuição de moradia e 
emprego com a mobilidade?
Em São Paulo, nós precisamos aproximar o emprego da habitação. Hoje nós temos 
70% do emprego concentrado em cinco subprefeituras, onde só há 20% dos 
moradores. Esse Plano Diretor, muito mais que o anterior, articula o uso do solo com 
a mobilidade. O que faz com que você tenha pessoas morando e trabalhando mais 
próximas do sistema estrutural do transporte coletivo – pelo menos daqui a uns 15 
anos, quando tudo estiver funcionando plenamente. Agora, além disso, precisamos 
pensar nas pessoas que vão ficar mais longe desse eixo. O sistema de alimentação 
pode ser feito por micro-ônibus, mas isso ainda está muito mal montado na cidade. 
Precisamos criar esse sistema de alimentação de baixa capacidade [veículos menores], 
alta capilaridade e alta frequência. Que ele chegue perto de onde as pessoas estão 
com muita frequência. Com baixa capacidade porque isso permite a alta frequência 
sem ociosidade. E a bicicleta também pode desempenhar esse papel, mas para isso 
precisamos de duas coisas: bicicletários nas estações de metrô e de ônibus e a 
possibilidade de entrar no transporte coletivo com a bike. 

Por que parece tão difícil ter 
em São Paulo uma cultura 
favorável à bicicleta?
Tudo começa por admitir que andar 
de bicicleta em São Paulo tem alguns 
problemas. Primeiro porque não é 
um hábito. Segundo porque falta 
segurança, as pessoas têm medo. 
Terceiro: nós não temos nos lugares 
de trabalho um ambiente preparado 
para receber os ciclistas – não tem 
um bicicletário com segurança, 
você não tem vestiário, não tem 
um chuveiro. E ainda temos um 
problema que é o seguinte: por não 
haver o hábito, a população também 
não tem o preparo físico necessário 
para essa jornada. É por isso que a 
ciclofaixa de domingo na Av. Paulista 
é importante: porque a pessoa 
vai criando o hábito de andar de 
bicicleta e melhorando sua condição 
física. Ela vai se relacionando com 
a cidade e fazendo uma migração 
do uso exclusivo para o lazer para 
então usar também para o trabalho. 
E é aí que as faixas passarão a ser 
ocupadas com frequência, todos os 
dias. Por isso, mesmo que algumas 
ciclovias estejam em locais com o 
piso ruim, é importante que elas 
existam. O ideal seria só ter ciclovia 
quando tivéssemos um trabalho de 
tratamento do piso. Mas eu defendo 
que é importante termos assim 
mesmo, porque sem as primeiras 
ciclovias você não estimula o hábito. 

Como o Plano Diretor buscou atender aos apelos dos cicloativistas?
Esse plano dialoga muito com as necessidades de quem anda de bicicleta. Prevê ciclovias 
em todas as novas avenidas e pontes, garante bicicletários em todas as estações 
de metrô. E colocamos uma previsão de recurso para o transporte não motorizado. 
Mas todo processo de implantação de uma novidade leva um tempo até ser absorvido 
pela população. Por isso precisamos ter um prefeito com bastante determinação e 
vontade, para insistir com as ciclovias e dar tempo da sociedade se conscientizar dessa 
importância. Até o momento em que tivermos uma rede cicloviária ampla que funcione 
como rede – porque hoje ela ainda não é assim. Hoje, por falta desse sistema em rede, o 
desgaste político é muito grande, porque fica lá aquela faixa vermelha em que passa um 
ciclista a cada 10 minutos. Aí o comerciante reclama que não pode parar o carro na frente 
do estabelecimento por causa da ciclovia em que não passa ninguém. E xinga o prefeito. 
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O que você acharia ideal para o Minhocão?
Na minha opinião, o ideal seria uma solução intermediária 
entre usá-lo como área de lazer e demolir alguns trechos. 
Por exemplo, ele pode se estreitar no trecho da Av. São 
João, e ali ficar só uma ciclovia e um espaço para o 
pedestre. Ali ele pode ter só uns 3 metros de largura, 
deixando de ter os atuais 15 metros. Mas eu também sou 
sensível à opinião daqueles que acham que o impacto que ele 
gera, principalmente embaixo dele, é muito grande. Contudo, 
é possível pensar em soluções mistas. Se virar área de 
lazer, uma preocupação do pessoal que mora no entorno 
é o barulho à noite, a segurança... Então precisa ter uma 
gestão também, com horários, segurança em determinados 
trechos... 

O Plano Diretor prevê também a 
desativação do Minhocão. Como isso vai 
acontecer?
O que o plano propõe, de verdade, é um debate na 
sociedade. Mas claro que ele estabelece um norte: a 
desativação do Minhocão para o tráfego motorizado 
particular. No máximo, no horizonte temporal do plano, que 
é de 15 anos, isso tem de acontecer. E o plano também 
estabelece que deve haver uma lei específica determinando 
quais serão os prazos de desativação e o que vai ser feito 
com o Minhocão. É esse projeto de lei que está em debate. 
Acredito que nada será feito sem passar por um amplo 
processo de discussão, porque chegar a esse projeto de 
lei não será fácil. 

O que acontecerá se, após a gestão Haddad, 
São Paulo tiver um novo prefeito com uma 
visão totalmente oposta às conquistas 
do Plano Diretor?
Bom, todo Plano Diretor é de médio a longo prazo e passa por 
diversas administrações. No caso de São Paulo, até o Plano de 
Metas precisa seguir as diretrizes do plano – e isso se aplica 
a qualquer Plano Diretor. Mas, no caso deste, houve um amplo 
processo de debate na sociedade e a incorporação de ideias dos 
mais diversos segmentos, de modo que, se amanhã um prefeito 
quiser mudar tudo o que foi decidido, ele terá uma reação da 
sociedade muito mais incisiva. Para mim, o Plano Diretor tem de 
ser um projeto de Estado, não de governos. E é por isso que ele 
precisa ser amplamente debatido, ter maioria qualificada para ser 
aprovado, ouvir todas as partes interessadas. Ser democrático, 
moderno e inclusivo. 

FALA-SE NA HIPÓTESE DE FAZER UM 
PEDÁGIO URBANO BEM CARO, PORQUE 
ISSO DESMOTIVARIA AS PESSOAS A 
SAIR DE CARRO. MAS É UMA VISÃO 
ELITISTA, ACABA SENDO UM ELEMENTO 
DE DESIGUALDADE SOCIAL. QUEM TEM 
DINHEIRO PARA PAGAR O PEDÁGIO USA O 
CARRO, QUEM NÃO TEM NÃO PODE

A ciclovia da Av. Paulista vai sair 
do papel mesmo?
Vai, e é importantíssima, porque é simbólica. Deve ficar 
pronta entre junho e julho do ano que vem. Vamos começar 
a obra nos primeiros dias de janeiro. Não foi feita ainda 
porque o fim do ano é um período mais difícil de trânsito, 
e vai ter de paralisar duas faixas da avenida para a obra. 
Ela vai alargar um pouco o canteiro central sem diminuir o 
número de faixas da Paulista. Vai ser um marco na cidade. 
Mas uma coisa muito importante é garantir a possibilidade 
das bicicletas entrarem no metrô. Porque nós temos o 
problema das grandes distâncias e dos grandes declives. 
Alguém que esteja na Marginal do Pinheiros e queira ir 
para a Paulista enfrenta uma inclinação muito grande. Um 
ciclista bem treinado faz, mas um de nível médio – como 
é o meu caso – já não faz. Teria de ser empurrando a 
bicicleta. Acho que deveria segregar a última porta do 
último vagão do metrô só para ciclista. Você não perde um 
espaço tão grande dentro da extensão do trem e permite 
essa conexão. 

Revista CESVI 11
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2014
MAIS IMPORTANTE CONFERÊNCIA 
MUNDIAL SOBRE REPARAÇÃO 
AUTOMOTIVA E SEGURANÇA 
VIÁRIA, EVENTO APRESENTOU 
ESTUDOS INÉDITOS – E O BRASIL 
FEZ SUA PARTE

MATÉRIA DE CAPA

O evento mais importante dedicado ao estudo da reparação 
automotiva e da segurança viária aconteceu em setembro. O 
CESVI BRASIL e mais 24 centros de pesquisa se reuniram na 

conferência do RCAR (Research Council for Automobile Repairs), 
dessa vez na cidade de Cartagena das Índias, na Colômbia. Foram 
cinco dias de evento, quando os centros tiveram a oportunidade de 
compartilhar experiências, estudos e informações técnicas. Ao todo, 
foram apresentadas 47 pesquisas sobre temas variados dentro do 
foco da segurança viária, segurança veicular e reparação automotiva.
O CESVI BRASIL apresentou dois trabalhos realizados entre 2013 
e 2014. Um estudo abordou métodos de substituição de vidros 
colados, enquanto outro teve seu olhar voltado para as causas de 
mortes de motociclistas no Brasil. Vamos conhecê-los.Alessandro Rubio
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SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS COLADOS
A pesquisa do CESVI analisou dois tipos de substituição de para-brisa 
e sua efetividade em veículos equipados com airbags frontais. O estudo 
analisou os tempos de substituição, a quantidade de insumos gastos 
para a substituição e sua efetividade após a cura do adesivo. O estudo 
identificou que um dos métodos utiliza 71,4% a mais de adesivo para 
a substituição do mesmo vidro e tem um tempo 35% maior do que o 
método mais eficiente. Ficou comprovado que é possível utilizar métodos 
distintos de substituição obtendo a mesma efetividade, desde que todos os 
processos sejam bem aplicados. 
O estudo também contemplou um teste estático de deflagração de airbag, 
que avaliou a fixação do para-brisa nesse processo.
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MATÉRIA DE CAPA

CAUSAS DE ACIDENTES COM MOTOCICLISTAS
O estudo realizado pelo CESVI BRASIL para o Grupo 
Segurador BB e MAPFRE identificou as principais causas 
de óbitos no trânsito envolvendo motos. No estudo, foi 
demonstrado o número elevado de acidentes nos quais o 
causador foi o próprio motociclista: 73,1% dos casos. Outro 
dado importante revelado no estudo foi o grande número de 
acidentes provocados pela presença de animais na pista: 

ESTUDOS INTERNACIONAIS
Confira a seguir alguns dos principais estudos e 
pesquisas apresentados pelos centros de outros 
países que participaram do RCAR 2014.

6,4% dos casos analisados, índice muito próximo do de 
acidentes relacionando motociclistas e veículos pesados, como 
caminhões e ônibus (6,7%). O estudo ainda identificou que 
21,7% dos óbitos tiveram como causa a queda do motociclista 
sem intervenção ou contato com objetos ou veículos. 
Na apresentação do estudo no RCAR, também foi mostrado 
o tamanho da nossa frota de motos: em 2013, elas foram 
26,5% do total de veículos emplacados.

ESTABILIDADE DO 
CAMINHÃO-TANQUE
O CESVI Argentina divulgou no RCAR um estudo 

sobre estabilidade de caminhões-tanques. O 
trabalho teve como motivação o número de 
acidentes com caminhões desse tipo no país.
Nos testes, foi identificado que a redução do 
centro de gravidade do tanque proporcionou 
benefícios para a estabilidade do conjunto. 
E o estudo ainda levantou dados 
interessantes, como estes:
• A distância de frenagem a 40 km/h em 
piso seco foi 22% menor com a mudança 
do formato do cilindro do tanque que 
reduziu seu centro de gravidade. Em 
piso molhado e a 60 km/h, utilizando um 
caminhão equipado com ABS, a distância 
de frenagem foi reduzida em 24%.

• Em situações curvas com diferentes raios, o 
caminhão com o tanque de centro de gravidade 

mais baixo conseguiu realizar os testes com 
velocidade 18% maior que o caminhão com 

tanque de centro de gravidade mais alto.
• Nos testes de curvas com raios iguais, o 

caminhão com tanque de centro de gravidade 
mais baixo conseguiu realizar o teste com 
velocidades 32% maiores do que o caminhão 
com o outro tipo de tanque.
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ABS EM MOTOS
O IIHS, dos Estados Unidos, mostrou um estudo sobre a 
efetividade do sistema ABS em motocicletas. Isso porque 
motos com sistemas antitravamento das rodas estão 
fortemente associadas a menores taxas de acidentes e 
prejuízo para os motociclistas. O estudo mostrou que a taxa 
de sinistros com motocicletas com ABS é 20% menor do que 
sem o dispositivo. 
Na Europa, o ABS será obrigatório em motos a partir de 
2016. Nos EUA, no entanto, ainda há dúvidas se os benefícios 
do ABS estão ligados à tecnologia do sistema ou ao fato de 
que pilotos mais prudentes já compram motos com ABS. 

SOLUÇÕES PARA OFICINAS
Centro de pesquisa espanhol ligado à marca CESVI, o 
Cesvimap apresentou no RCAR soluções com a intenção 
de resolver um problema na Espanha: o tamanho reduzido 
das oficinas de funilaria e pintura e a administração dessas 
oficinas pequenas, que ainda são pouco eficientes. As soluções 
apresentadas cobrem todas as áreas de uma reparadora. Veja 
as que mais nos chamaram a atenção:

• Consultoria – no planejamento, na área financeira, na 
construção do layout da oficina e até na aquisição de 
equipamentos e pessoal.
• Software de consultoria – realiza uma análise online, 
permitindo um diagnóstico mais preciso das atividades e do 
desempenho da oficina.
• Sistema de classificação de oficinas – usa como base as 
normas técnicas do Cesvimap para melhorar a qualidade do 
reparo. Essa classificação é para garantir um bom serviço ao 
cliente, para identificar oportunidades de melhoria e até para 
aprimorar as oportunidades de negócios. 

CONHEÇA O RCAR!
Para saber mais sobre esse 
conselho internacional de centros 
de pesquisa que atuam no estudo 
da reparação automotiva e da 
segurança viária, acesse o site do 
Research Council for Automobile 
Repairs: www.rcar.org

iONE é a solução desenvolvida pela Indra que permite responder com agilidade às mudanças 
do mercado de seguros, aumentando a eficiência do negócio e reduzindo os custos 
operacionais. 

Solução orientada ao registro e tratamento da informação operacional, técnica e do ciclo de 
gestão de uma apólice, ponta a ponta. 

• Plataforma altamente escalável, modular e baseada em tecnologias de ponta: J2EE, SOA 
(Services Oriented Architecture), BPM (Business Process Management) e BRM (Business 
Rules Management) 

• Solução parametrizável e flexível 

• Gera autonomia para as áreas usuárias e reduz significativamente a dependência de TI

• Reduz o “Time to Market” 

• Possibilita uma visão global do negócio

Entre em contato conosco e conheça todo o portfólio de produtos e serviços da Indra para o 
Mercado de Seguros.

contatobrasil@indracompany.com
indracompany.com

SOLUÇÃO GLOBAL  
PARA GESTÃO DE APÓLICES
Há mais de 20 anos a Indra é o parceiro ideal para  
soluções de gestão de seguros.

Anúncio CESVI - ED91.indd   1 21/05/2014   17:27:57
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DE IMPACTO: 

Sedan médio da 
Geely possibilita 

reparo rápido 
e prático. 

Classificação 
CAR Group foi 

prejudicada pelo 
custo das peças

Bruno Honorato

EC7 
Chega ao Brasil mais uma montadora 

chinesa, que traz com ela um veículo 
para superar as expectativas do 

consumidor. O Grupo Gandini e a Geely 
International Corporation assinaram um 
contrato de representação, importação e 
distribuição da linha de automóveis da Geely 
Auto em julho de 2011, com o objetivo de 
iniciar suas operações, por meio da Geely 
Motors do Brasil, em janeiro de 2012. Mas, 
ainda em setembro de 2011, o governo 
brasileiro impôs percentual de IPI (Imposto 
sobre Produtos Industrializados) diferenciada 
para os carros importados. E os planos da 
Geely tiveram de ser postergados. Mas, 
ao longo de 2012, a Geely International 
Corporation decidiu implantar uma linha de 
produção em Montevidéu, Uruguai, país com 

o qual o Brasil tem um acordo bilateral no 
setor automotivo – fato que voltou a viabilizar 
as operações de importação e distribuição 
dos carros da Geely Auto.
Assim, em fevereiro do ano passado, o Grupo 
Gandini anunciou a constituição da Geely 
Motors do Brasil, cujo início de operações se 
deu em janeiro de 2014. E o primeiro veículo 
da marca em comercialização no País é o 
sedan médio EC7 – o modelo é montado no 
Uruguai e trazido para a venda aqui.
No que diz respeito aos acessórios, o 
EC7 é oferecido com rodas de liga leve 
(alumínio) de 16 polegadas (inclusive o 
estepe), kit multimídia, ar-condicionado 
digital, acendimento automático do farol e 
faróis de neblina, além de um bom espaço 
para os ocupantes. 
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CAR GROUP   |   CATEGORIA Sedan Médio

POSIÇÃO MONTADORA VEÍCULO MAI/14 JUN/14 JUL/14 AGO/14 SET/14 OUT/14
ATUAL

1º  408 24 25 25 26 26 26

2º  NOVO SENTRA 26 27 27 27 27 30

3º  LINEA 37 38 40 40 40 40

4º  C4 LOUNGE 39 39 39 39 43 42

5º  EC7 – – – – 54 52

6º  FLUENCE 60 60 60 60 60 60
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DANOS 
DE ENCHENTE

Os índices acima classificam o veículo de zero a 5 estrelas 
(sendo 5 a melhor classificação possível). 

VISIBILIDADE SEGURANÇA FURTO
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Impacto traseiro
No impacto traseiro, ficou evidente que o veículo estava preparado para os testes a que 
seria submetido. Mesmo com um sistema de absorção de impactos, peças estruturais, 
como painel traseiro, assoalho do porta-malas e longarina traseira foram danificadas no 
impacto. Mas os danos apresentados nesses componentes foram danos leves, devido à 
eficiência da absorção de parte do impacto pela travessa traseira com crash-box. 
Além disso, o EC7 possui locais de fácil acesso para posicionamento das ferramentas de 
reparação, de modo que, mais uma vez, o tempo de reparo foi um aliado da oficina.  

Impacto dianteiro 
Mesmo com a disponibilidade de um bom sistema 
de absorção de impacto, a longarina dianteira 
apresentou deformações em sua extremidade. 
Por isso, foi necessária a substituição parcial 
do componente – que não tem seu fornecimento 
parcial, sendo necessária a utilização do 
componente completo para efetuar o reparo. 
Os componentes do conjunto do para-choque 
frontal, como a travessa e o crash-box, são 
parafusados, facilitando a desmontagem e 
diminuindo o tempo da reparação. 
O capô não foi passível de reparo, por conta 
da intensidade do dano causado no impacto. 
Pontos fusíveis (região de deformação 
programada) foram afetados. 
O radiador do veículo apresentou um leve dano em 

MOTOR
Por baixo do capô do carro, está uma 
configuração de motor com 1.792 
cilindradas, que desenvolve 130 cv de 
potência apenas com gasolina. O motor 
possui 16V e comando de válvula variável, 
que permite uma melhor eficiência 
volumétrica. O bloco do motor possui 
confecção em alumínio, contribuindo para a 
redução do peso e proporcionando melhor 
desempenho na dissipação de calor gerado 
no conjunto.
Mas como a marca chinesa estreia no 
Brasil no quesito da segurança? É o que 
você vai ver a seguir.

SEGURANÇA
Além dos airbags frontais, item de 
segurança passiva agora obrigatório no 
Brasil, o Geely EC7 conta com um recurso 
ainda pouco comum em veículos nacionais: 
cintos de três pontos para todos os cinco 
ocupantes (capacidade máxima permitida 
para homologação para o veículo). Oferece 
também o Isofix, um sistema de segurança 
para assentos infantis, as famosas 
cadeirinhas. 
Na parte de segurança ativa, o modelo 
também tem o ABS (Antilock Braking 
System) obrigatório com sistema EBD 
(Electronic Brake Distribution), que faz 

uma distribuição eletrônica da frenagem 
do veículo de acordo com a carga, ou 
conforme a capacidade de frenagem de 
cada roda.

REPARABILIDADE
Quando comparado aos seus concorrentes 
da categoria sedan médio, o Geely EC7 
tem um bom comportamento estrutural, 
com conjuntos de absorção de impacto de 
baixa velocidade eficientes para sua função, 
tanto na dianteira quanto na traseira. O 
modelo ficou em 5º colocado na categoria 
sedan médio do ranking CAR Group, com 
classificação 52 devido aos custos dos 
preços das peças.

18

um dos seus pontos de fixação, sendo possível 
a recuperação do componente, o que evitou a 
sua substituição e diminuiu o custo do reparo.
Peças como o para-choque dianteiro, grades 
frontais e seus complementos cromados, 
painel dianteiro, para-lama e conjunto óptico 
tiveram de ser substituídos devido aos 
danos apresentados no teste.
O Geely EC7 apresentou custo elevado nas peças 
que foram substituídas – o que prejudicou sua 
classificação final do CAR Group. Porém mostrou 
ter uma estrutura veicular com características 
construtivas que reduzem o tempo de reparação. 
Se comparado aos seus concorrentes da 
categoria sedan médio, é notável o melhor 
desempenho com relação ao tempo de reparação.
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LEVANTAMENTO DO CESVI APONTA PRESENÇA NAS CONCESSIONÁRIAS BRASILEIRAS 
DE VEÍCULOS COM ESP – SISTEMA QUE EVITA DERRAPAGENS E DESLIZAMENTOS 

Bruno Honorato e Alessandro Rubio
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D esde 2007, o CESVI tem publicado 
levantamentos anuais sobre a disponibilidade 
de ABS nos veículos zero-quilômetro oferecidos 

no Brasil e na Argentina. Durante esse período, foi 
possível acompanhar a evolução do quanto tínhamos 
de carros equipados com esse dispositivo – que se 
tornou obrigatório em janeiro deste ano para todos os 
veículos saídos de fábrica.
Agora o CESVI começou uma nova fase de 
acompanhamento do mercado quanto à disponibilidade 
de sistemas de segurança ativa – equipamentos que 
evitam o acidente. O primeiro fruto é o que você vai ver 
nesta matéria: um levantamento de todos os veículos 
que possuem o ESP (Electronic Stability Program – 
programa eletrônico de estabilidade), um sistema que 
atua para manter a direção do veículo imposta pelo 
motorista em situações extremas. O estudo aponta a 
quantidade de modelos que trazem o sistema de série, 
como opcional ou até se estiver indisponível.
No levantamento de dados de ABS de 2013, já foram 
coletados dados sobre a disponibilidade de ESP nos 
veículos vendidos no Brasil, de modo que, com o 
levantamento atual, torna-se possível ao público em 
geral identificar o crescimento da presença desse 
componente de um ano para cá. Em 2013, tínhamos 
432 versões de veículos com ESP já instalado de 
fábrica. Em 2014, esse número subiu para 449, um 
aumento de 4%. 
O crescimento ao longo de um ano foi tímido, mas indica 
que esse equipamento começa a ficar mais difundido 
entre os veículos à venda por aqui. Até uma categoria 

SEM DERRAPAR
de veículo em que antes era inimaginável ter o item nem 
como opcional, como a de hatchbacks compactos, já 
está tendo o item de série em algumas versões.
É um começo. Que, esperamos, venha a ter destino 
semelhante ao que aconteceu com ABS e airbag, hoje 
obrigatórios em 100% da frota de veículos novos. 
Este levantamento é mais uma forma do CESVI 
deixar evidente para a sociedade em que pé estamos 
quanto ao uso de sistemas de segurança de ponta em 
nossos carros, o nível de segurança que o consumidor 
brasileiro precisa – e merece.

POR QUE ELE É IMPORTANTE 
Como você viu, o ESP tem a função de manter a direção 
do veículo imposta pelo motorista – em outras palavras, 
ele evita derrapagens e deslizamentos, analisando a 
direção que está sendo seguida. 
O sistema utiliza sensores nas rodas que também são 
usados pelo ABS (Antilock Brake System – sistema 
antitravamento das rodas). Além deles, o ESP agrega 
um sensor no volante e um no túnel central do veículo, 
além de um módulo eletrônico diferente do ABS. 
Com todas essas informações, o módulo eletrônico 
analisa a rotação das rodas, o sentido em que 
o volante está posicionado e para qual direção o 
veículo está indo. Se houver algo incompatível nessas 
informações, o módulo do ESP atua individualmente em 
cada roda, corrigindo a direção. 
Em veículos com o ESP, o sistema ABS já faz  
parte do conjunto, sendo muito útil em  
frenagens de emergência. 



BENEFÍCIOS
Como o ESP evita derrapagens e deslizamentos, o sistema 
também auxilia em saídas bruscas – que muitas vezes 
provocam derrapagem –, evitando um desgaste acentuado 
em arrancadas. Isso porque atua em conjunto com o 
recurso de injeção do veículo, cortando o fornecimento 
de combustível para o motor e diminuindo a potência 
transferida para as rodas.

TECNOLOGIA
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COMPONENTES 
DO ESP
O funcionamento do 
ESP depende de diversos componentes 
que atuam em conjunto para evitar a perda de 
estabilidade do veículo. Saiba quais são eles. 

Modulador hidráulico com 
unidade de comando integrada
Opera a unidade de comando e regula os freios 
por meio de válvulas solenoides. Funciona 
como uma ligação entre o cilindro-mestre e 
os cilindros de roda. Fica instalado na parte 
de compartilhamento do motor. A unidade do 
comando assegura as tarefas elétricas e as 
funções de controle do sistema.

Sensor de velocidade de roda
A unidade de comando utiliza esse tipo de sensor 
para medir a velocidade do veículo. Para isso, ela 
usa dois princípios de operação diferenciados: 
o sensor de velocidade de roda passivo e o 
ativo. Ambos calculam a velocidade da roda sem 
contato, por meio de campos magnéticos. Esses 

sensores identificam o sentido de rotação e a 
imobilização das rodas.

Sensor de ângulo de direção
É quem mede a posição do volante. Faz isso 
por meio do ângulo de direção, da velocidade do 
veículo e da pressão de frenagem pretendida. 
Ou, ainda, por meio da posição do pedal do 
acelerador. Juntos, calculam o percurso que o 
motorista pretende seguir.

Sensor yaw e de aceleração lateral
É quem registra todos os movimentos do veículo 
ao redor do seu eixo vertical. Trabalha junto com o 
sensor de aceleração lateral integrado e determina 
a real trajetória do veículo, calculando e comparando 
com a intenção do motorista.

Comunicação com o sistema 
de gerenciamento do motor
A unidade de comando do motor se comunica 
com a central do ESP e, nesse momento, pode 
reduzir o torque do motor caso o condutor tenha 
feito uma aceleração brusca. Também compensa a 
derrapagem excessiva gerada pelo torque de tração.

Outra atuação importante é em pisos de baixa aderência, 
como de terra batida, lama e até mesmo gelo. Nesse tipo 
de piso, o ESP identifica a roda que está destracionando 
e evita seu escorregamento, fazendo com que o veículo se 
movimente mais facilmente do que em carros sem o sistema.
Em veículo com o ESP, também é permitido que se 
acrescentem funções importantes, como o sistema de 
auxílio em rampa. Esse recurso evita que o veículo volte 

em uma ladeira, mesmo sem a devida intervenção do 
motorista, liberando o freio 

assim que o veículo 
inicia o movimento 

para a frente.
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Hatch 
Na categoria mais popular do mercado, a dos 
hatches compactos, 85% das versões de veículos 
não possuem o ESP nem como item opcional. Já na 
categoria dos hatches médios, os irmãos maiores, 
63% têm o item de série nas versões analisadas.

Confira todos os dados deste levantamento, 
incluindo os comparativos entre a 
disponibilidade de ESP no Brasil e na Argentina, 
no site do CESVI: www.cesvibrasil.com.br

PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
DO LEVANTAMENTO
No levantamento feito este ano foram contabilizados 297 modelos 
de veículos existentes no mercado em 940 versões, sendo que, em 
47,8% dessas versões (449 versões de veículos), o ESP já é de 
série. Isso se deve, em boa parte, a algumas montadoras premium 
presentes no País que não vendem veículos sem importantes itens de 
segurança – como é o caso desse sistema. 

Picapes e modelos  
de luxo: do 0 ao 100
No levantamento, as picapes 
compactas não tiveram nenhuma 
versão com o item de série. Em 
contrapartida, os veículos esportivos 
e os sedans de luxo, geralmente 
importados, tiveram 100% das 
versões com ESP de série. 

Sedan
Outra categoria expressiva no mercado é a dos 
sedans compactos. Nessa categoria também 
há pouca oferta de versões com o item de 
série: apenas 6%. Já nos sedans médios, a 
porcentagem melhora muito: é de 57%.

Versões com ESP de série
Versões com ESP opcional
Versões sem ESP disponível

Versões com ESP de série
Versões com ESP opcional
Versões sem ESP disponível

Versões com ESP de série
Versões com ESP opcional
Versões sem ESP disponível

Veículos 
vendidos no 

Brasil

51%
48%

1%

Hatch
Compacto

Hatch
Médio

Sedan
Médio

Sedan
Compacto

37%

43%

85%

94%

63%

57%

15%

6%
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MÁQUINAS POP

com os idosos

A vida é melhor dentro de um carro clássico.” Este é 
o lema da seguradora americana Hagerty, e não se 
trata apenas de um slogan marqueteiro. A companhia 

realmente acredita nisso. Porque seus gestores são uma 
família apaixonada por barcos e automóveis vintage – os 
clássicos que fazem todo mundo parar para olhar quando 
passam elegantes pela rua: Corvettes, Thunderbirds, 
Mustangs, Pontiacs... A paixão virou ofício, e hoje a Hagerty é 
conhecida como referência internacional no seguro de veículos 
antigos. Mas, atenção: não é qualquer carro velho. São 
clássicos. E isso faz toda a diferença.
Foi em 1984 que Frank e Louise Hagerty transformaram 
sua devoção por barcos e carros vintage em um negócio 
lucrativo. A ideia surgiu quando eles enfrentaram um 
problema particular: não conseguiam encontrar quem 
oferecesse cobertura de seguro para seus barcos 
artesanais, feitos de madeira. Então criaram uma apólice 
específica para esse tipo de embarcação rara, e assim 
revolucionaram a forma como os barcos de colecionadores 
eram segurados. Não passou muito tempo para que metade 
de todos os proprietários de barcos vintage nos Estados 
Unidos se tornasse cliente da Hagerty.

Daí para os carros foi um passo natural, e em 1991 
a seguradora lançou uma cobertura específica para 
automóveis clássicos.

TRABALHO DE FÃ
Como muitos desses veículos viajam bastante para que seus 
proprietários participem de exposições de carros antigos, 
os seguros da Hagerty têm coberturas diferenciadas, como 
para sinistros durante viagens marítimas ou ao longo de 
turnês. Em 2002, a companhia lançou o primeiro programa 
de assistência voltado especificamente para automóveis 
clássicos. Esse serviço é repleto de cuidados especiais, por 
conta da delicadeza dos carros transportados. O veículo de 
guincho é totalmente adaptado, com prendedores mais suaves 
e profissionais treinados para a função.
Mas em 2005 a empresa deu uma demonstração de que sua 
atuação vai bem além da oferta de produtos e serviços – e 
engloba a verdadeira compreensão do espírito do colecionador 
de veículos antigos: a Hagerty fundou a Collectors Foundation, 
uma fundação sem fins lucrativos que tem o objetivo de 
“proteger o passado, construir o futuro”, disseminando 
informações técnicas e treinamento adequado a toda a 
comunidade de colecionadores. A empresa ainda fundaria, 
já em 2009, a Historic Vehicle Association (Associação de 
Veículos Históricos), entidade comprometida com a celebração 
da herança automotiva e seu posicionamento num contexto 
mais amplo, dentro da própria cultura americana.
Esse tipo de ação, de autêntica parceria com os apaixonados 
por carros vintage, teve outros desdobramentos, como o 

A HAGERTY É UMA SEGURADORA QUE SE 
ESPECIALIZOU NA COBERTURA DE VEÍCULOS 
VINTAGE – MODELOS QUE, APESAR DAS 
DÉCADAS DE IDADE, NUNCA ENVELHECEM

RESPEITO



com os idosos
Alexandre Carvalho dos Santos
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lançamento de publicações específicas para o segmento, 
como a revista Hagerty Classic Cars e a Cars That Matter (os 
carros que importam), um guia de preços direcionado para 
colecionadores de carros clássicos.
Tal linha de atuação conta com o comprometimento dos 
funcionários, igualmente loucos por carros antigos. Tanto que já 
virou uma tradição da empresa juntar seus profissionais, uma 
vez por ano, para trabalhar na restauração de um Ford Modelo A, 
veículo produzido originalmente entre os anos de 1927 e 1931. 
O veículo foi o segundo grande sucesso comercial da Ford na 
história, sendo o sucessor do pioneiro modelo T (considerado por 
muitos como o carro mais importante e influente do século 20).

NA STATE FARM
Outra seguradora que atua com carros clássicos, embora 
não tenha seu maior foco nisso como a Hagerty, é a 
americana State Farm. A companhia dá cobertura a 
veículos com mais de 25 anos – ou a edições raras de 
modelos com mais de dez anos –, desde que o automóvel 
seja usado exclusivamente para a participação em eventos 
de exibição de carros antigos, atividades de clubes 
exclusivos ou desfiles. Tanto na Hagerty quanto na State 
Farm, os valores de prêmio do seguro são combinados 
entre seguradora e segurado – já que é difícil precificar 
uma relíquia de quatro rodas. 
Mas, como o trabalho com carros antigos é apaixonante, 
os profissionais da State Farm também se empolgam. 

Tanto que chegaram a refazer um Camaro 1968 dividido ao 
meio: metade com uma restauração completa, retornando 
o veículo a suas condições originais, e a outra metade com 
modificações “customizadas”. O veículo hoje serve como 
instrumento de treinamento dentro da seguradora.  

Assista a um vídeo que 
apresenta esse Camaro 
restaurado na State 
Farm. O vídeo é em 
inglês, mas as imagens... 
são clássicas. Acesse: 
http://goo.gl/9PyPmd 



AS UNIDADES DE BATE-PRONTO FORAM A MANEIRA DA HDI SEGUROS 
AGILIZAR E SIMPLIFICAR O ATENDIMENTO DE SINISTRO – E, DE QUEBRA, 
MELHORAR A RELAÇÃO COM CORRETORES E OFICINAS

Alexandre Carvalho dos Santos
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Como fazer com que o atendimento de sinistro não se torne uma 
extensão do trauma que o segurado já está sentindo por conta 
dos danos, às vezes bem sérios, ao seu carro? Nada pior do 

que, após bater o veículo, ainda ter de enfrentar burocracia, centrais 
telefônicas labirínticas, horas e horas na oficina, e um tempo enorme 
aguardando pela definição sobre o que será feito do seu carro – e do 
seu seguro. 
Foi com a preocupação de transformar totalmente essa experiência 
de seus segurados que a HDI Seguros criou, em 2003, seu Bate-
Pronto, centrais de atendimento de sinistro que agilizam e tornam esse 
momento muito menos estressante.
Nas unidades de Bate-Pronto espalhadas pelo Brasil, o cliente chega 
com seu veículo sinistrado, faz seu aviso de sinistro na hora, o carro 
é analisado por um especialista, e o segurado já sai com o orçamento 
aprovado para o reparo. Tudo isso leva em média apenas 20 minutos. 
Dali ele já pode se dirigir para a oficina escolhida.
E essa central também atende a sinistros grandes. O Bate-Pronto 
conta com reguladores para identificar uma indenização integral. Se 
for o caso, o cliente já sai dali com todos os documentos necessários Central fixa do Bate-Pronto

Interior de 
unidade 

móvel do 
Bate-Pronto

Lila Souza
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para concluir o processo de pagamento, enquanto a HDI envia o 
veículo para um pátio da companhia.
Se o cliente souber a localização de um Bate-Pronto, ele nem 
precisa ligar para uma central ou para o seu corretor: pode ir 
direto à unidade. Só no Estado de São Paulo, são 13 unidades, 
das 45 que a companhia mantém no Brasil inteiro.

A ESTRUTURA 
Em média, as centrais de atendimento HDI Bate-Pronto contam 
com seis profissionais. Mas há variações, dependendo da 
demanda de cada região. Em Curitiba, por exemplo, a unidade tem 
atendido mais de mil sinistros por mês, de modo que a unidade 
conta hoje com 20 funcionários. Ao longo de 2014, somando 
todas as unidades no Brasil, o modelo Bate-Pronto já atendeu 
mais de 110 mil sinistros de automóveis.
Cada unidade conta com analistas e peritos. Enquanto o cliente 
está com o atendente, fazendo o aviso de sinistro, um regulador 
já faz a orçamentação dos danos (a seguradora inclusive já está 
fazendo pilotos com o sistema Órion Orçamentos). Ao término do 
aviso de sinistro, a autorização já é remetida eletronicamente para 
a oficina escolhida – basta que o reparador acesse o orçamento 
aprovado no portal da companhia.

BATE-PRONTO MÓVEL
Uma forma de estender esse atendimento a localidades de 
menor demanda, ou nas quais a demanda fique concentrada em 

determinadas épocas do ano, é o Bate-Pronto Móvel – um veículo 
completamente equipado para atender sinistros distantes dos 
grandes centros. “Esse modelo móvel atende às pequenas cidades 
aonde eu não consigo chegar com a estrutura fixa”, esclarece 
Frank Nelson Ohi, diretor de sinistros da HDI. “Porque toda essa 
operação tem um custo, e eu preciso ter esse ponto de equilíbrio. 
Muitas vezes era difícil atender sinistros com agilidade em cidades 
do litoral durante o verão, ou em cidades de serra ao longo do 
inverno. O Bate-Pronto Móvel resolveu esse problema.”
O veículo é praticamente um escritório itinerante. No seu interior, 
há duas estações de trabalho com computador, nas quais o 
cliente faz o aviso de sinistro, enquanto o regulador realiza a 
orçamentação dos danos. Igualzinho ao que acontece nas centrais 
fixas do Bate-Pronto. A unidade móvel conta com ar-condicionado, 
TV que roda a mídia institucional da seguradora e até frigobar. 
O veículo ainda é equipado com gerador, para atender em 
localidades que estejam sem energia elétrica.
Um case recente de atendimento do Bate-Pronto Móvel aconteceu 
em Campo Largo, no Paraná, quando uma tempestade de granizo 
fez com que a HDI tivesse de lidar, de uma vez só, com quase mil 
sinistros. A solução foi enviar uma unidade móvel ocupada por 
quatro profissionais – geralmente, vão só dois, mas esse era um 
caso especial.
Hoje, a seguradora tem três unidades móveis: em São Paulo, 
no Rio de Janeiro e no Paraná. Mas a tendência é ampliar 
esse serviço – sempre no sentido de proporcionar agilidade ao 
atendimento ao segurado.

FEEDBACK POSITIVO
Todo esse trabalho voltado para melhorar a experiência de seus 
clientes com o atendimento de sinistro tem tido um retorno 
positivo para a HDI. “Os clientes têm dado um feedback muito 
positivo sobre o Bate-Pronto, não apenas quanto à agilidade, mas 
também em relação à cortesia do atendimento que oferecemos 
tanto aos nossos segurados quanto aos terceiros envolvidos no 
acidente”, explica o diretor de sinistros da HDI. “Esse atendimento 

PESQUISA RECENTE DA HDI 
COMPROVOU A SATISFAÇÃO 
DOS CLIENTES QUANTO AO 
SERVIÇO DAS UNIDADES DE 
BATE-PRONTO, COM NOTA 
MÉDIA DE 9,6
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tem de ser personalizado, esclarecedor e orientador, e isso é 
muito perceptível. Tudo isso é muito importante porque estamos 
tratando de um momento em que o cliente está bastante 
estressado, porque ele passou por um susto. Aí, na hora em que 
ele chega aqui, percebe que o problema não é tão grande quanto 
imaginava. Em poucos minutos, ele já recebe toda a orientação, 
tem a percepção da garantia do produto que comprou, e o 
próximo passo é só aguardar a oficina concluir os reparos. Nos 
grandes centros, onde a vida passa muito rápido, e as pessoas 
não têm tempo disponível, essa agilidade do Bate-Pronto reduz 
muito o estresse de quem tem um carro sinistrado”, define Ohi.
Pesquisa recente da HDI comprovou a satisfação dos clientes 
quanto ao serviço das unidades de Bate-Pronto, com nota 
média de 9,6.

RELAÇÃO COM FORNECEDORES 
Outro ponto importante dessas unidades é a melhoria na relação 
com fornecedores. Segundo Frank Ohi, os corretores de seguros 
acreditam na qualidade do atendimento do Bate-Pronto e incentivam 
que seus clientes procurem essas centrais. “Isso acontece por 
conta da cortesia e da rapidez em cada unidade. Vemos bastante 
diferença na relação com o corretor entre regiões que têm Bate-
Pronto e outras que não têm. O que tem como consequência uma 
fidelização maior do cliente, que passa pelo aval do corretor.”

Veículo equipado 
para atender 
sinistros distantes

ESSE ATENDIMENTO TEM DE SER PERSONALIZADO, ESCLARECEDOR E ORIENTADOR, 
E ISSO É MUITO PERCEPTÍVEL PELO CLIENTE. EM POUCOS MINUTOS, ELE JÁ 
RECEBE TODA A ORIENTAÇÃO, TEM A PERCEPÇÃO DA GARANTIA DO PRODUTO 
QUE COMPROU, E O PRÓXIMO PASSO É SÓ AGUARDAR A OFICINA CONCLUIR OS 
REPAROS. NOS GRANDES CENTROS, ONDE A VIDA PASSA MUITO RÁPIDO, E AS 
PESSOAS NÃO TÊM TEMPO DISPONÍVEL, ESSA AGILIDADE DO BATE-PRONTO 
REDUZ MUITO O ESTRESSE DE QUEM TEM UM CARRO SINISTRADO

Frank Nelson 
Ohi, diretor de 

sinistros da HDI

Os benefícios se estendem também ao relacionamento com as 
oficinas. “Imagine uma oficina lotada de carros”, sugere Ohi. 
“Geralmente ela ainda precisa arrumar um espaço para deixar 
os veículos que estão aguardando a companhia fazer a vistoria 
e autorizar os reparos. É comum que isso fique caótico. Agora 
resolvemos esse problema. O cliente já chega à oficina dizendo 
que passou no Bate-Pronto, apresenta a autorização da 
seguradora, e o serviço já pode começar. Além disso, a oficina 
deixa de precisar de funcionários para fazer a gestão desse 
processo, de identificar qual veículo está autorizado para o 
reparo e qual não está. Fica tudo mais prático e fácil.”
Além disso, segundo Frank Ohi,  
a companhia fica mais próxima  
do reparador. 
“Qualquer dúvida que a oficina tiver, 
como sobre o faturamento da nota 
fiscal, agora ela sabe que pode 
resolver isso sem intermediários. O 
Bate-Pronto é toda uma estrutura 
para ajudar a oficina com esses 
esclarecimentos.  
De modo que toda a cadeia  
tem uma percepção  
de melhora.” 
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PUBLICAÇÃO ORIENTA EQUIPES DE SALVAMENTO SOBRE COMO RESGATAR PESSOAS DE 
DENTRO DE VEÍCULOS SEM SER AFETADAS POR DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS DOS CARROS

Alessandro Rubio
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SALVANDO VIDAS,  
SEM CORRER RISCOS
Também chamado de desencarceramento, essa operação 
é crucial para as equipes de socorro e para as vítimas, 
pois há a necessidade de minimizar os riscos e agilizar o 
atendimento a quem mais precisa. Mas para que isso ocorra 
nesses novos veículos tecnológicos, sem deflagrar um airbag 
durante a operação ou acionar algum outro dispositivo, 
surge a necessidade de instruir, aprimorar e estimular a 
disseminação de informação entre quem faz o resgate e 
quem faz o veículo.
Para isso, montadoras, Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores), Abeifa (Associação 
Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de 
Veículos Automotores) e sistemistas de equipamentos de 
segurança veicular, por meio da SAE BRASIL, se uniram 
aos bombeiros para montar um Compêndio de Fichas de 
Resgate Veicular. 
Esse material reúne informações sobre diversos veículos 
nacionais e importados vendidos no Brasil e sobre a 
localização desses novos equipamentos eletrônicos e 
pirotécnicos em cada um deles. O Compêndio iniciou-se em 

A segurança veicular avança a cada dia, e muitas mudanças nos veículos estão sendo 
feitas para melhorar a proteção aos ocupantes. Equipamentos modernos estão 
sendo instalados nos veículos em locais antigamente impensáveis, como as colunas, 

tetos dos veículos e até em cintos de segurança, para ficar apenas em alguns exemplos.
Para que todos esses equipamentos funcionem, exige-se também uma eletrônica 
avançada. É ela que deve controlar tudo isso e acionar cada dispositivo no momento 
exato em que eles devem atuar. Isso acontece em equipamentos pirotécnicos, que são 
aqueles que produzem uma miniexplosão interna, para que, rapidamente, infle um airbag, 
por exemplo. Ou um cinto de segurança com pré-tensionador, que retrai o cinto em 
fração de segundos para afastar o ocupante do painel. Esses equipamentos “explodem” 
para proteger as pessoas. Mas eles não explodem, ou melhor, deflagram todos em um 
acidente. Isso quer dizer que, em um impacto lateral, não há a deflagração do airbag 
frontal. É claro que, se o carro bater em todas as posições, pode haver a deflagração 
de todos os airbags, mas essa possibilidade é bem remota, haja vista que esse tipo de 
acidente também ocorre com pouca frequência.
Toda essa proteção é muito importante, pois aumenta a possibilidade dos ocupantes 
terem menos ferimentos após uma colisão. Mas, após uma colisão forte com vítimas 
presas às ferragens, há a necessidade de se retirar a vítima do veículo, e essa remoção 
é feita por meio de uma operação de salvamento veicular. 
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2012 reunindo nove montadoras. Já começou bem completo 
e, à época, continha fichas de 90 diferentes modelos. No ano 
de 2013, as fichas de resgates chegaram a 218 e, neste 
ano, o material foi lançado em novembro em versão digital, 
em aplicativos para os sistemas IOS e Android, podendo ser 
utilizado em tablets e smartphones.
O material contém mais de 300 fichas com ilustrações 
explicativas para facilitar o entendimento das equipes de 
salvamento, dando a possibilidade de fazer essa consulta de 
qualquer lugar, até durante o trajeto do resgate.
Com todas essas informações, os salvamentos às vítimas ficam 
mais ágeis, e os riscos à equipe de salvamento são minimizados.

O QUE ELE REVELA
Nas ilustrações do Compêndio, as equipes de salvamento 
podem encontrar as seguintes informações:

Localização de geradores de gás – itens que podem explodir 
caso sejam cortados, como um gerador de gás para um 
airbag de cortina.
Localização de bateria – ajuda na desativação de 
equipamentos eletrônicos.
Localização de módulo de controle – pode deflagrar um 
equipamento pirotécnico, por exemplo.
Localização do pré-tensionador do cinto de segurança –  
da mesma forma que o gerador de gás do airbag, ele contém 
componentes explosivos, que podem ser detonados em caso 
de corte.
Localização de reforços na carroceria – áreas reforçadas para 
proteger os ocupantes, mas que podem ser mais difíceis de 
serem cortadas em caso de salvamento.
Localização de amortecedores – no corte de uma parte da 
carroceria, essas peças podem se deslocar rapidamente, 
podendo ferir alguém.
Localização de tanque de combustível – como há líquido 
inflamável, pode causar um incêndio facilmente.
Localização de itens de segurança em caso de 
capotamento – como há veículos, geralmente os 
conversíveis, que possuem itens para a proteção dos 
ocupantes em caso de capotamento, esses equipamentos 
também podem ser pirotécnicos, necessitando de 
cuidados extras em um salvamento.

EVENTO SIMULOU RESGATES 
Entre os dias 25 e 27 de novembro, o Corpo de 
Bombeiros do Estado de São Paulo e a Escola Superior 
de Bombeiros realizaram, em Franco da Rocha (SP), o 
Rescue Days – o maior evento de salvamento veicular 
da América Latina. Mais de 250 bombeiros do Brasil 
e do exterior compareceram às demonstrações 
e treinamentos, que seguiram as orientações do 
Compêndio, com diversas simulações de resgate em 
diferentes modelos de veículos. 

Bombeiros simulam resgate em evento
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Quando sua empresa diz 
não ao trabalho infantil, 
muita gente pode dizer 
sim para sua marca.

Invista nas crianças e adolescentes do 
Brasil e tenha o selo de reconhecimento 
da Fundação Abrinq.

Seja uma Empresa Amiga da Criança.

Saiba mais pelo site 
www.fundabrinq.org.br/peac
ou pelo telefone 11 3848 4870 
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Nosso país figura entre os cinco maiores do mundo no 
setor automotivo – na verdade está na quarta posição 
– e isso ainda não garantiu uma legislação dedicada, ou 

um programa exclusivo, que indique o que deveria ser feito com 
os veículos sucateados.  
O termo se refere a todo veículo que passa por um processo 
de exclusão de seu registro e é retirado de circulação 
nas seguintes situações: irrecuperável, definitivamente 
desmontado, sinistrado com laudo de perda total preenchido 
pelas autoridades após um sinistro, ou indenizado 

integralmente (por causa de incêndio, enchente, entre outros 
fatores) por uma seguradora – sendo que, depois desse 
processo, o veículo pode ser vendido ou leiloado como sucata. 
Para se ter uma ideia, só na cidade de São Paulo são 
abandonados, em média, 1.500 veículos por ano. Isso significa 
que, todos os dias, temos quatro veículos a mais nas ruas sem 
um destino adequado. A prefeitura da capital paulista informa que 
a fiscalização recolheu 1.300 automóveis em 2013, e que um dos 
fatores que desestimulam a recuperação do bem são as multas 
e encargos de estadia do carro nos pátios – muitas vezes, o valor 

SUSTENTABILIDADE

AINDA FALTA NO BRASIL UM 
DIRECIONAMENTO ESPECÍFICO 
PARA TRATAR OS RESTOS DE 
VEÍCULOS EM FIM DE VIDA. MAS É 
POSSÍVEL VER PONTOS DE PARTIDA
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do ônus acaba ficando maior que o valor do veículo, e aí não há 
quem queira mais saber do carro.

EXISTEM REGRAS?
No Brasil, 98,5% da frota nacional termina em desmanches e 
depósitos, segundo dados do Sindicato do Comércio Atacadista de 
Sucata Ferrosa e Não Ferrosa (Sindinesfa).
Mas até existe uma recente Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), lei 12.305/10. Uma de suas bases é a implementação 
da logística reversa, que trata do retorno dos produtos à sua 
indústria de origem, e também de quem responde pelos danos 
ao meio ambiente: “Lixo urbano é de responsabilidade da cadeia 
produtiva”. Porém, a nova política não regulamenta o destino dos 
veículos sucateados. 
No dia 14 de julho, foi regulamentada a lei federal nº 12.977, 
sendo que o artigo 1 já diz que a lei visa regular e disciplinar a 
atividade de desmontagem de veículos automotores terrestres 
sujeitos a registros. No Estado de São Paulo, também foi instituída 
a lei 15.276, de 2 de janeiro de 2014, que trata das providências 

cabíveis quanto aos veículos sucateados – com um foco maior na 
diminuição do índice de latrocínios vividos pelo Estado.
Essa lei diz que somente poderão tratar veículos sucateados 
os estabelecimentos que atuam na reciclagem dessa sucata, 
devidamente credenciados pelo Detran-SP. 
Para tratar da sucata, as empresas precisam ter:
Instalações e equipamentos que permitam a remoção e 
manipulação dos materiais com potencial lesivo ao meio ambiente, 
tais como fluidos, gases, baterias e catalisadores.
Piso 100% impermeável nas áreas de descontaminação e 
desmontagem do veículo, bem como na de estoque de peças.
Área de descontaminação isolada, contendo caixa separadora de 
água e óleo, bem como canaletas de contenção de fluidos.
Responsável com certificado de capacitação técnica fornecido 
por órgão oficial ou entidade especializada, conforme disciplina 
estabelecida pelo Detran-SP.
De maneira conservadora, ações setoriais estão sendo aplicadas 
e as regras do jogo estão sendo formuladas para existir uma 
política bem definida. 
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BOAS PRÁTICAS INTERNACIONAIS
O bom exemplo vem do Oriente, mais especificamente do Japão, 
onde uma legislação específica contribui para que, todo ano, 
haja reciclagem de 3,6 milhões de veículos de passeio, ônibus 
e caminhões. Os japoneses têm como média de recuperação 
do veículo cerca de 95% dos componentes. Além das peças, 
reaproveita-se, de um veículo de 1 tonelada, 800 kg de ferro, 9 
kg de cobre, 68 kg de alumínio e 3 g de platina e paládio. Todo 
esse material retorna à cadeia produtiva, gerando crescimento 

econômico e contribuindo para a sustentabilidade.
Na Europa, são definidos requisitos aos fabricantes locais e 
importadores para que os novos veículos tenham uma reciclagem 
simplificada. As regras vêm, desde 2000, limitando a produção 
de resíduos e intensificando a reutilização, a reciclagem e todas 
as formas de aproveitamento. A União Europeia vem obtendo 
resultados promissores: a reutilização dos componentes do 
veículo beira a casa dos 85%, e 14 milhões de veículos são 
reciclados anualmente, o que representa aproximadamente 5,9% 
da frota em circulação. 
Um dos pilares desse desenvolvimento está no fato dos 
fabricantes utilizarem normas de codificação para identificar 
componentes e materiais, facilitando assim o desmantelamento 
nas empresas credenciadas. Essas empresas, por sua vez, 
publicam sobre capacidade e valorização dos processos de 
reciclagem, o que faz com que a cultura seja enraizada 
em todos os envolvidos.

EXEMPLO LATINO-AMERICANO
A Argentina é a maior referência em tratamento de veículos 
sucateados na América Latina. Por intermédio do governo federal, 
foram criados marcos legais, garantindo os recursos necessários 
para a abertura de centros especializados. Os centros de 
reciclagem reaproveitam peças de 250 veículos por mês e, desde 
2005, são comercializadas 25 mil peças, que de outra maneira 
estariam poluindo o meio ambiente ou alimentariam o mercado 
paralelo. Essas peças custam, em média, 30% a menos que uma 
nova.
Um case de sucesso no país vem de um hermano do CESVI 
BRASIL: o CESVI Argentina recebe veículos das oito principais 
seguradoras atuantes por lá, e cada veículo recebido é 
descontaminado e tem até 15 tipos de peças recuperadas. As 
demais são destinadas a outras empresas especializadas em cada 
área de atuação, como freio, suspensão, etc. 
Se eles podem, por que não no Brasil também? 

SUSTENTABILIDADE

NORMA TÉCNICA
A norma ABNT NBR 10004:2004, “Resíduos sólidos – Classificação”, 
classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais riscos ao 
meio ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados 
adequadamente. 

Os componentes de um automóvel são classificados em 
dois tipos:
Classe I – São os resíduos perigosos: combustíveis, óleos lubrificantes, 
fluidos do radiador e freios, baterias e lâmpadas com vapor de mercúrio.
Classe II – São os componentes recicláveis e que podem ser 
reaproveitados (sucata): chapas de aço, plásticos, bancos, tecidos, fios 
elétricos, vidros e os pneus de borracha.

A reciclagem de veículos se faz em três momentos: 
1  Descontaminação: retirada das baterias, cilindro de gás, catalisadores e 

fluidos diversos.
2  Compactação: o veículo é colocado numa prensa para diminuir seu 

volume. A compactação é importante também para impedir qualquer 
reuso de peça.

3 Trituração: o veículo compactado é colocado em supermáquinas 
especiais para serem triturados e ter separados os materiais 
ferrosos e não ferrosos, que serão encaminhados à reciclagem.
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PROJETO REPARE BEM 
TEM TRANSFORMADO 
JOVENS SONHADORES 
EM PROFISSIONAIS 
DA REPARAÇÃO 
AUTOMOTIVA

Lila Souza

Lia Cairo
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Tudo nasceu do desejo do CESVI BRASIL de realizar uma ação social que refletisse sua missão 
e assim compartilhar seu conhecimento de forma responsável e gerar oportunidades. Somou-
se a isso a ausência de cursos de formação profissional nas áreas de funilaria e pintura. Foi 

juntando esses cenários que, em 2006, teve início o REPARE BEM, que visa capacitar jovens para 
atuar profissionalmente no setor de reparação automotiva.
O projeto está implantado em parceria com a instituição Esperança sem Limites – Cidade dos 
Meninos, em Campinas, interior do Estado de São Paulo.
Ao longo desses oito anos de atividades, passaram pelo projeto cerca de 200 jovens – muitos dos 
quais já estão atuando em oficinas de funilaria e pintura. O mais importante é que todos saíram do 
REPARE BEM com uma nova perspectiva diante de si: com capacitação para entrar no mercado de 
trabalho com o pé direito, e ainda com a marca CESVI assinando seu treinamento.
Com o REPARE BEM, o CESVI não apenas proporcionou uma oportunidade a esses jovens – 
capacitando e facilitando sua inserção no ambiente profissional – como também contribuiu para a 
qualificação do mercado de reparação. Isso porque, diferentemente da tradição em que um funileiro 
aprende o serviço com seu pai ou com um colega mais experiente, a mão de obra que está saindo do 
REPARE BEM já começa atualizada com o que de mais moderno existe em termos de equipamentos, 
ferramentas e processos de reparação. É uma maneira de oficinas e concessionárias contarem com 
um bem-vindo sopro de renovação em suas equipes, com profissionais capacitados tecnicamente a 
até disseminadores de boas práticas.

O QUE ELES APRENDEM
O REPARE BEM apresenta uma programação abrangente, que vai desde noções sobre o 
atendimento ao cliente na oficina até a mais alta tecnologia de reparo de veículos.
O conteúdo técnico proporciona embasamento teórico e prático sobre: reparação de chapa, 
soldagem, alinhamento de carroceria, montagem e desmontagem de estruturas, utilização adequada 
de ferramentas e equipamentos, pintura, colorimetria, pequenos retoques de pintura, reparação 

REPARO

DANDO UMA 
CHANCE AO AMANHÃ
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especializadas, palestras e vídeos.
O corpo técnico do CESVI realiza um acompanhamento periódico 
por meio de participação em aulas, visitas de acompanhamento, 
avaliação de assimilação do conteúdo pelos alunos, e avaliação de 
desempenho do instrutor, além do apoio constante ao instrutor e à 
coordenação da instituição que realiza os treinamentos.

MAIS OPÇÕES PROFISSIONAIS
Com a capacitação oferecida, os jovens beneficiados pelo projeto 
ficam preparados para atuar em empresas do setor automotivo, 
como oficinas e concessionárias de veículos, fornecedores de 
equipamentos, companhias de seguros e empresas de vistoria.
O compromisso e empenho do CESVI é para, a cada ano, 
aperfeiçoar essa parceria por meio da atualização técnica dos 
conteúdos aplicados de forma prática e com atualização dos 
conhecimentos técnicos do instrutor. Para que a reparação 
automotiva brasileira tenha uma mão de obra cada vez mais 
capacitada tecnicamente, e para que jovens – principalmente os 
mais pobres – tenham uma chance real de melhorar de vida e 
vislumbrar um futuro cheio de possibilidades. 

sem pintura, peças plásticas, reparação e substituição de vidros, 
sistema de orçamentação e procedimentos de trabalho.
Além disso, para uma formação adequada às necessidades do 
mercado atual, são necessários conhecimentos de cálculos, 
informática, habilidades de relacionamento interpessoal, trabalho 
em equipe, entre outros fatores.
O conteúdo proposto prevê uma carga anual de aproximadamente 
400 horas, variando de acordo com a formatação final do 
programa.
A aprendizagem é estimulada por meio de atividades 
práticas, simulando situações reais em peças e veículos, que 
estão associadas às aulas expositivas – necessárias para a 
compreensão da relação causa-efeito e para o desenvolvimento do 
raciocínio lógico. 
Também são realizadas visitas técnicas a oficinas de reparação, 
para que o jovem veja de perto como são as atividades do dia 
a dia. Há ainda debates sobre temas atuais, leitura de revistas 

Confira um vídeo sobre o REPARE 
BEM, com depoimento de Almir 
Fernandes, diretor executivo do 
CESVI: http://goo.gl/2tK40i 

BEM ENCAMINHADO
Thiago Andrade dos Santos é um exemplo de 
profissional que deu seus primeiros passos na 
reparação automotiva graças ao REPARE BEM. “O 
projeto mexeu com a minha vida em todas as áreas, 
me fez sonhar novamente e acreditar no futuro.” Desde 
que se formou no programa, Thiago se especializou na 
funilaria e pintura de veículos pesados e já conseguiu 
diversas oportunidades de trabalho dentro desse 
segmento. “Desde a formação, sempre trabalhei com 
reparo.” Hoje, o ex-aluno do REPARE BEM tem provado 
seu talento e capacitação na Iveco Rodonaves, grupo 
especializado no comércio de caminhões.
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Uma ótima notícia para todos que se preocupam com 
a segurança no trânsito brasileiro. Segundo dados do 
governo federal, as mortes em acidentes automobilísticos 

caíram 10% em todo o País em 2013. Foram 40,5 mil 
vítimas contra 44,8 mil de 2012. A informação fica ainda mais 
impactante se pensarmos que, nos três anos anteriores, a 

MORTES NO TRÂNSITO TÊM 
MAIOR QUEDA DESDE 98

Sempre atuando de maneira a proporcionar 
informação técnica de qualidade ao mercado 
reparador, o CESVI conduziu uma visita 

muito importante em meados de novembro. 
Roberto Barroso, superintendente comercial 
e institucional do CESVI BRASIL, acompanhou 
Antonio Carlos Fiola, presidente do Sindirepa-SP 
(Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos 
e Acessórios), Luiz Eduardo de Souza Viegas, 
presidente da Assora (Associação das Oficinas 

violência no trânsito só vinha aumentando. E que essa queda é 
a mais expressiva desde 1998, quando houve o lançamento do 
Código de Trânsito Brasileiro.
Mas o que explica essa redução nas mortes? Tudo aponta para 
a Lei Seca. Porque a estatística coincidiu com o primeiro ano de 
vigência de um maior rigor na lei, que dobrou o valor das multas 
e passou a aceitar novos meios de provar a ingestão de álcool, 
além do bafômetro. Isso mostra que o governo acertou de novo, 
recentemente, ao aumentar de forma significativa o valor das 
multas também para quem trafega pelo acostamento ou faz 
ultrapassagens perigosas (veja em notícia desta seção).
Um fato que reforça a hipótese do rigor na Lei Seca ter sido 
importante na queda das mortes é que o Rio de Janeiro, que 
mantém uma fiscalização intensa com blitze, ter sido o Estado 
com maior redução nas fatalidades: 44%, de 3.047 para 1.692.
Especialistas também acreditam que o crescente uso do airbag 
e do ABS pode ter contribuído com a queda nas mortes. Em 
2013, esses recursos já eram obrigatórios em 60% dos 
veículos saídos de fábrica.
Mesmo assim, vale lembrar que o Brasil continua com um 
dos trânsitos mais violentos do mundo – e sem uma política 
permanente e com metas para resolver o problema: aqui temos 
20 mortes para cada 100 mil habitantes, enquanto nos países 
desenvolvidos a média é de 8 mortos. 

NA TERRA DO MESSI!
Reparadoras de Minas Gerais), Edson Moraes, 
coordenador da Câmara de Mecânica de Minas 
Gerais, Carlos Ramon Mello, presidente do 
Sindirepa de Minas e vice do Sindirepa Nacional, 
e Carla Loretta, do marketing do Sincopeças 
(Sindicato do Comércio Varejista de Peças e 
Acessórios para Veículos), além de cerca de 30 
representantes do setor de reparação, durante uma 
visita de caráter técnico ao centro de reciclagem de 
veículos criado e mantido pelo CESVI Argentina. 
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Por mais que o índice de acidentes de trânsito no País 
continue num patamar trágico, as montadoras têm 
trabalhado para lançar veículos com sistemas de 

segurança cada vez mais sofisticados – mas o consumidor 
está mais seguro hoje em dia?
Para fazer uma análise geral desse cenário, a 
FUNDACIÓN MAPFRE realizou uma pesquisa que aponta a 
evolução dos sistemas de segurança de série em veículos 
de passeio no Brasil, entre os anos de 2007 e 2012.
O objetivo é provocar uma reflexão de todos os envolvidos, 
principalmente os consumidores, para que decidam a 
compra do próximo veículo baseando-se também em 
parâmetros de segurança, e não apenas no preço.
A pesquisa foi apresentada no fim de outubro por 
Alessandro Rubio, especialista do CESVI em segurança 
viária, em evento promovido pela FUNDACIÓN MAPFRE na 
Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. 

P opulações que investem mais em acessórios de 
segurança sofrem menos com acidentes de moto. 
É o que provou uma pesquisa realizada pela RS1, 

empresa de e-commerce do setor automotivo. O estudo 
apontou que cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e 
Belo Horizonte tiveram redução de quase 30% nas mortes 
em acidentes com motocicletas ao mesmo tempo em 
que houve aumentos de mais de 100% na compra de 
capacetes nessas capitais. Em São Paulo, por exemplo, o 
aumento na aquisição de itens de segurança foi de 120%, 
com uma redução de 12% na mortalidade de motociclistas 
num período compreendido entre 2001 e 2011. 

EVOLUÇÃO DOS 
SISTEMAS DE SEGURANÇA

OS RESULTADOS 
DE QUEM INVESTE

P A I N E L
Li

la
 S

ou
za

M
ar

co
s 

S
an

to
s

anuncio_revista_2014_julho.pdf   1   17/07/2014   16:34:35



 

42

Foi realizada, no dia 23 de outubro, no CESVI BRASIL, 
a sexta edição do Prêmio CAR Group – evento que 
destaca os modelos de veículos com melhor relação entre 

reparabilidade e custo de peças de suas categorias.
Diretor executivo do CESVI, Almir Fernandes destacou que, 
a cada ano, os índices dos veículos estão ficando melhores. 
“Reflexo da maior sofisticação no desenvolvimento de 
estruturas pensadas para facilitar o reparo. Outro fator 
responsável por isso é o trabalho que as montadoras 
vêm fazendo junto ao CESVI, num intercâmbio de ideias e 
informações técnicas visando a essas melhorias, muitas vezes 
com aprimoramentos de seus projetos e a criação de kits de 
reparo, capazes de reduzir de forma significativa o custo do 
que é feito na oficina.”
Almir também lembrou que a premiação contempla os 
resultados dos veículos ao longo de todo o ano no ranking 
CAR Group (que classifica os modelos de acordo com sua 
reparabilidade e custo de peças) – não apenas na data de 
corte para o prêmio.
No evento de premiação, o público presente ainda teve 
a oportunidade de assistir a uma exposição com peças 
automotivas e processos de reparação relacionados 
aos estudos de reparabilidade. A exposição, feita na 
oficina-laboratório do CESVI, teve como guias os próprios 
especialistas técnicos do centro de pesquisa que conduzem 
esses estudos.
Confira a seguir os veículos vencedores em cada categoria 
analisada. 

VENCEDORES DO PRÊMIO CAR GROUP

Hatch compacto  UP! (Volkswagen) 

Hach compacto off-road  SANDERO STEPWAY  
 (Renault)

Hatch médio 308 (Peugeot) 

Hatch médio off-road SX4 (Suzuki) 

Minivan compacta C3 PICASSO (Citroën)

Minivan média C4 PICASSO (Citroën)

Picape compacta NOVA SAVEIRO  
cabine simples (Volkswagen)

Sedan compacto ETIOS SEDAN (Toyota)

Sedan médio 408 (Peugeot) 

SW compacta SPACEFOX (Volkswagen)

Utilitário furgão curto TRANSIT (Ford) 

Utilitário esportivo ECOSPORT (Ford) 

Utilitário esportivo JIMNY (Suzuki) 
off-road 

  

Li
la

 S
ou

za



 

ULTRAPASSAGEM PERIGOSA GANHA MULTA (BEM) MAIS CARA

É motivo para comemorar. Desde 1º de novembro, as multas para 
motoristas que provocam situações de risco no trânsito tiveram 
um aumento de valor muito grande – ficando bem mais adequado 

à gravidade dos atos irresponsáveis desses condutores. O maior 
aumento, de 900%, está nas multas para quem trafega em pista 
simples e força a passagem entre veículos que estão em sentidos 
opostos e na iminência de passar um pelo outro. A multa por essa 
ultrapassagem de risco, que muitas vezes obriga o outro veículo a sair 
da pista para evitar um acidente, saltou dos atuais R$ 191,54 para R$ 
1.915,40 – o mesmo valor da Lei Seca.
E os espertinhos que revoltam os demais motoristas na estrada ao 
trafegar pelo acostamento também sofrerão mais. Esse desrespeito 
à lei, que atualmente rende multa de R$ 127,69, passou a ser 
penalizado em R$ 957,70 – um aumento de 650%.
Essas mudanças constam de lei sancionada pela presidente Dilma 
Rousseff em maio, um ano depois da aprovação pela Câmara.
Além do aumento nos valores das multas, os infratores ficarão 
sem poder dirigir por até um ano. Em caso de reincidência em 12 
meses, as multas serão dobradas. 
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Com foco em consultoria para a área automotiva, desenvolvemos 
treinamentos e palestras para capacitação técnica, automatização 
em processos e suporte técnico para empresas que desejam 
potencializar o resultado de seus processos de forma planejada e 
bem estruturada. Comprometimento, expertise, e resultado, são 
alguns de nossos serviços oferecidos.

NÓS SABEMOS COMO FAZER.

Há 7 anos
atuando na prestação
de serviços e consultoria
para área automotiva.

C&FCONSULTORIA
E M P R E S A R I A L

contato@cifconsultoria.com.br
Tel. 3628 8875

C&F
CONSULTORIA
EMPRESAR IAL



     

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

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br
3T Systems 3T CONTROLE Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
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
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
Guardlider Maxtrack Rastreador GPS GPRS (77) 3451-5461 www.guardlider.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 http://www.grupokhronos.com.br
Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Logikos LR 800 Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 3385-4333 www.logikos.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
Nacional GPS RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-6564 www.nacionalgps.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br
Pointer Pointer GSM Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pointer Pointer GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.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
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 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

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Graber
 RI0450 LINKER

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

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

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

OnixSat OnixSmart Híbrido Rastreador GPS GPRS/Inmarsat D (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

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

OnixSat OnixSpy2 Localizador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

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

Pointer Pointer Telemetria Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br

Positron
POSITRON RÁDIO 

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

Positron
RASTREADOR SELADO 

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

Positron
RASTREADOR GSM/GPRS - 

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

Positron
POSITRON DUAL 

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

Positron
POSITRON DUAL SAT - 

CARGA - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS

Híbrida
(GPRS/SATELITE)

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

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

Sascar 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

Grupo Tracker Traker GPS Caminhão/Picape Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3506-5700 www.grupotracker.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 Omnilink 

RI0450 LINKER
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

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br
3T Systems 3T CONTROLE Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
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
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
Guardlider Maxtrack Rastreador GPS GPRS (77) 3451-5461 www.guardlider.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 http://www.grupokhronos.com.br
Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Logikos LR 800 Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 3385-4333 www.logikos.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
Nacional GPS RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-6564 www.nacionalgps.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br
Pointer Pointer GSM Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
Pointer Pointer GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.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
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 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

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Graber
 RI0450 LINKER

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

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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GESTÃO DE FROTAS MIRA 
NA EMISSÃO DE GASES

chegou ao recorde de 58%”, destaca Raphael 
Rodrigues, diretor da AGEV.
“Não podemos nos esquecer que a questão 
do combustível é estratégica, tanto para as 
despesas com frotas como para o clima”, destaca 
Albregard.  Segundo o penúltimo relatório do 
IPCC, “Bioenergias podem desempenhar um papel 
crítico para a mitigação”.  Embora o texto não 
faça uma referência direta aos biocombustíveis, 
a cana-de-açúcar é citada como alternativa: 
evidências sugerem que opções com emissões 
de baixo ciclo de vida (como a cana-de-açúcar, 
árvores com crescimento rápido e uso sustentável 
dos resíduos de biomassa, algumas já disponíveis) 
podem reduzir emissões.
“Enquanto os veículos de emissão zero não se 
tornam economicamente viáveis, gestores de 
frotas e empresas de gestão de despesas de 
veículos tem muito a contribuir com o maior 
desafio que a humanidade está enfrentando. 
As emissões dos gases de efeito estufa 
estão também, definitivamente, sob nossa 
responsabilidade”, finaliza. 

O alerta veio do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças 
Climáticas), que acaba de divulgar a quinta e última parte do mais 
completo relatório sobre o aquecimento global já produzido pela 

ciência: precisamos zerar as emissões dos gases causadores do efeito 
estufa até o final deste século.  Entre os maiores emissores do gás 
carbônico (CO2), um dos principais causadores das alterações no clima do 
planeta, está o setor de transportes.  
Segundo Ricardo Albregard, presidente da AGEV (Associação de Gestão 
de Despesas), o mercado brasileiro de gestão de frotas já vem trabalhando 
nesse sentindo há mais de 10 anos e obtendo grandes resultados. “Daqui 
para a frente, todo gestor deverá ter como prioridade a busca na redução das 
emissões de CO2 das frotas, já que a mitigação se consolida como um item 
de atenção de centenas de empresas comprometidas com a sustentabilidade 
e, com o acordo climático global que deve ser fechado em 2015 pelos países 
membros da ONU, certamente se tornará um requisito obrigatório”.
Para reduzir as emissões dos gases causadores do efeito estufa, as 
empresas que prestam serviços de gestão de despesas com veículos 
fazem uso de inúmeras tecnologias que, juntas, fornecem os relatórios 
gerenciais necessários para detectar as medidas que precisam ser 
adotadas.  Elas vão desde o uso prevalente de combustíveis renováveis 
a uma melhor manutenção dos veículos, passando por treinamento dos 
condutores e até pela melhor definição das rotas.  “Hoje já temos várias 
empresas que conseguiram reduzir suas emissões de CO2. Uma delas 
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OPINIÃO

Ricardo Albregard, 
presidente da AGEV

Associação de Gestão de Despesas
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