
CESVI_67.indd   1 25/2/2010   16:50:25



CESVI_67.indd   2 25/2/2010   16:50:32

Editorial3

A Estônia faz, o Marrocos faz, 
o Chile faz, a Eslovênia faz... 
Isso sem falar nos países 

desenvolvidos da Europa e da 
América do Norte. Dentre os que 
são grandes, ou almejam ser, 
o Brasil é um dos raros que não 
faz... a Inspeção Técnica Veicular. 

Não que não haja gente 
trabalhando por isso, tanto que 
há um projeto de lei que visa a 
implantar a obrigatoriedade da 
inspeção no País. Mas, como muita 
coisa no Brasil, a ITV é um sonho 
que custa a sair do papel. 

As divergências políticas que 
congelam os processos que 
deveriam resultar na ITV deixam o 
trânsito brasileiro numa situação 
de atraso. Se fosse apenas 
embaraçoso... Mas é muito pior 
que isso.

A ITV existe (em outros países) 
como um dever e ao mesmo tempo 
um direito da sociedade. Num país 
com uma realidade de trânsito tão 
complicada como a nossa, mais 
que um direito, a inspeção é uma 
necessidade de caráter urgente, 
paradoxal aos anos que se arrastam 
antes da tão aguardada aprovação. 

Dever e direito da sociedade

José Aurelio Ramalho,
Diretor de operações do CESVI BRASIL

Com a ITV, conseguiríamos, 
em primeiro lugar, estimular 
a manutenção preventiva dos 
veículos (já que ninguém quer 
ter seu veículo reprovado e 
impedido de circular). Uma 
cultura da manutenção teria 
consequências diretas na redução 
da tragédia dos acidentes de 
trânsito, na diminuição da 
poluição das grandes cidades e nos 
engarrafamentos causados por 
carros enguiçados na via pública. 
Por todos esses motivos, que são 
discutidos ao longo desta edição, 
uma frota envelhecida e em más 
condições pesa muito no bolso do 
brasileiro – que gasta combustível 
excessivamente, que tem despesas 
médicas diretas e indiretas 
(por meio de impostos) e que 
acaba gastando com problemas 
mecânicos que poderiam ser 
evitados com manutenção.

Pela dimensão que tem a questão 
da Inspeção Técnica Veicular (ou, 
pelo menos, deveria ter), dedicamos 
esta edição especialmente a esse 
assunto, destacando seu potencial 
de melhorias para o Brasil, os 
problemas que este atraso nos traz 

e tudo o que é relacionado à ITV. 
Ouvimos especialistas, pesquisamos 
como é a ITV no exterior, 
oferecemos sugestões de modelos.

Essa posição em prol da ITV não 
começou aqui. Ano passado, por 
exemplo, o CESVI participou de uma 
audiência pública da Comissão de 
Viação e Transportes da Câmara 
dos Deputados, para levar sua 
experiência à discussão do tema. 

Esta revista que você tem em 
mãos é a prova de que, assim 
como em outros temas polêmicos 
do nosso trânsito, continuaremos 
a nos manifestar. E sempre em 
prol da vida.
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Carro6

 Por
AlexAndre CArvAlho dos sAntos editor

Colaborou 
emerson FeliCiAno Pesquisa & desenvolvimento

A necessidade que precisa 
emplacar no País

Renovação 
de frota

Entre as muitas expectativas em torno do 
presidente dos Estados Unidos, Barack 
Obama, uma já pode ser dada como 

atendida: seu governo colocou em ação um 
inteligente plano de renovação de frota de 
veículos, conhecido como “Cash for Guzzlers” 
(algo como “Grana pelos Beberrões” – 
entendendo-se que os beberrões, aqui, são os 
veículos que consomem muito combustível). 
Segundo as regras do programa, o governo ajuda 
com 3.500 a 4.500 dólares, na compra de um 
zero-quilômetro, quem entrega seu carro antigo 
para um desmanche legal e especializado. São 
aceitos carros fabricados entre 1984 e 2001, que 
estejam em condições de rodar e com seguro e 
documentação em ordem – que é a forma de 
desestimular espertalhões que queiram lucrar 
em cima de ferros-velhos comprados por 500 
dólares. Os proprietários podem usar a ajuda 
do governo para a compra de veículos que 
sejam comprovadamente econômicos e pouco 
poluentes. O estímulo governamental pode 
custear até um terço do valor do carro novo, o 
que é um impulso e tanto para uma verdadeira 
renovação de frota. O objetivo nos Estados 
Unidos tem caráter prioritariamente ambiental: 
substituir 250 mil carros altamente poluidores por 
veículos novos, já preparados para minimizar a 
emissão de componentes tóxicos.

Os Estados Unidos não são caso único. Na Europa, 
há diversos exemplos bem-sucedidos de 
programas de recolha e tratamento de veículos 
em fim de vida, combinados com objetivos de 
melhorar o meio ambiente. 

E no Brasil? Aqui, assim como a questão ambiental, 
qualquer programa de renovação de frota deve 
ter foco voltado para a segurança, já que os 
acidentes de trânsito representam a segunda causa 
externa de mortalidade no País (a primeira são os 
homicídios). Mas o que temos feito?

Em 2006, o ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior anunciava que Brasil 
e Argentina discutiam um plano conjunto de 
renovação de suas frotas de veículos. Até agora, 
nada passou da etapa das boas intenções. A 
recente decisão de prorrogar o IPI reduzido para 
carros flex até março certamente tem contribuído 
para trazer veículos novos e menos poluentes 
para as ruas brasileiras, mas é muito pouco para 
enfrentar o enorme problema representado pelos 
veículos antigos, poluidores e inseguros.
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O Brasil e o mundo
Há dois grandes 
empecilhos para 
a elaboração e 
implantação de um 
programa nacional de 
renovação de frota 
no País: a falta de 
uma Inspeção Técnica 
Veicular abrangente, completa e eficiente, e a falta de um 
sistema de tratamento dos veículos fora de uso. 
A Inspeção Técnica Veicular é uma ideia que há quase 13 
anos rende discussões, propostas e iniciativas isoladas. 
Prevista no Código de Trânsito Brasileiro de 1997, a 
inspeção foi tema de um Projeto de Lei de 2001, visando 
a atestar as reais condições dos itens de segurança e 
de controle de emissões de gases poluentes e ruídos da 
frota nacional. Entretanto, o projeto até hoje não foi 
votado pela Câmara dos Deputados; atraso sintomático 
num país em que a segurança no trânsito nunca foi 
prioridade de governo.
A falta de um trabalho coordenado e abrangente de 
tratamento de veículos fora de uso é a outra carência que 
desestimula a implantação de uma renovação de frota no 
País. Em diversas matérias de edições passadas, a REVISTA 
CESVI tem divulgado os bons resultados de iniciativas 
feitas na Argentina e na Espanha, países que contam com 
unidades de tratamento de veículos fora de uso vinculados 
a centros de pesquisa em reparação e segurança viária.
O projeto argentino nasceu para dar cumprimento a uma 
lei de 2003, que especifica os passos que as seguradoras 
devem seguir no momento de vender um veículo salvado. 
Então, a partir de 2005, um centro de tratamento de 
veículos fora de uso começou a funcionar em Buenos 
Aires, reaproveitando peças em bom estado a fim de 
promover um mercado de peças usadas com certificado de 
qualidade. Na Espanha, com o surgimento do decreto real 
de 2002 que define a gestão de veículos ao final de sua 
vida útil, um centro de tratamento de peças de veículos 
fora de uso entrou em atividade na cidade de Ávila, 
tornando-se referência de reciclagem de peças no País. 
Todos os veículos desmontados pelo centro são oriundos 
de indenização integral. 
A experiência espanhola teve outro benefício para a 
sociedade: como todos os desmanches tiveram de cumprir 
as exigências do decreto, o número de empresas desse 
tipo caiu de 6 mil unidades para 600 desmanches, agora 
todos registrados e oficiais.
Iniciativas ligadas ao tratamento de veículos fora de 
uso e reciclagem de peças existem também em 
Portugal, Holanda, Polônia, Itália, Reino Unido 
e Alemanha, entre outros países, contribuindo 
para a renovação de frota.

AOs OlhOs DA AnfAveA
Em comunicado exclusivo para 
a REVISTA CESVI, a Anfavea 
(Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automo-
tores) expõe sua análise sobre a 
renovação de frota no País.

Quais as perspectivas da associação em relação à 
implantação de um programa de renovação de frota?
Um programa de renovação estimulada da frota 
de veículos já foi tentado no País, há alguns anos, 
por meio de entendimentos entre o setor priva-
do, trabalhadores e governo federal. Todavia, não 
se chegou a um modelo que pudesse ser viabi-
lizado operacionalmente, e o projeto terminou 
sendo arquivado. O que experimentamos agora 
é uma renovação de frota natural, com o suces-
sivo aumento das vendas de veículos ao mercado 
interno, que vem ocorrendo desde 2004, o que 
contribui para reduzir a idade média da frota. É 
claro que os fatores importantes para isso são o 
bom comportamento da economia, o aumento da 
massa salarial e do poder de compra, o ingresso 
de novos consumidores no mercado e a disponi-
bilidade e condições de crédito mais acessíveis.  

Que benefícios esse programa traria 
para o mercado automotivo?
A renovação da frota, seja natural ou estimulada, 
pode trazer o beneficio de tirar das ruas parte 
da frota que transita com idade avançada, cujas 
condições de segurança veicular e de emissão 
de poluentes são danosas à mobilidade urbana, 
à saúde pública e ao meio ambiente de forma ge-
ral. Um outro fator igualmente importante seria a 
implementação da inspeção veicular em caráter 
nacional, regularizando e tornando aptos ao trá-
fego milhões de veículos que hoje estão nas ruas 
e estradas, transitando em situação de risco para 
seus condutores, passageiros e cidadãos em geral.  

Quais os principais obstáculos para que a 
renovação de frota seja implantada no Brasil?
A falta de decisão sobre questões tributárias, respon-
sabilidade pelas multas incidentes sobre os veícu-
los irregulares, valor que seria atribuído ao bem 
sucateado, destino adequado para a sucata, 
por meio de um efetivo programa de re-
ciclagem... Essas podem ser apontadas 
como principais dificuldades para a 
adoção de um programa de reno-
vação da frota veicular.

Centro de tratamento de “veículos em fim 
de vida” na Espanha

Revista CESVI 7
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CESVI tem divulgado os bons resultados de iniciativas 
feitas na Argentina e na Espanha, países que contam com 
unidades de tratamento de veículos fora de uso vinculados 
a centros de pesquisa em reparação e segurança viária.
O projeto argentino nasceu para dar cumprimento a uma 
lei de 2003, que especifica os passos que as seguradoras 
devem seguir no momento de vender um veículo salvado. 
Então, a partir de 2005, um centro de tratamento de 
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promover um mercado de peças usadas com certificado de 
qualidade. Na Espanha, com o surgimento do decreto real 
de 2002 que define a gestão de veículos ao final de sua 
vida útil, um centro de tratamento de peças de veículos 
fora de uso entrou em atividade na cidade de Ávila, 
tornando-se referência de reciclagem de peças no País. 
Todos os veículos desmontados pelo centro são oriundos 
de indenização integral. 
A experiência espanhola teve outro benefício para a 
sociedade: como todos os desmanches tiveram de cumprir 
as exigências do decreto, o número de empresas desse 
tipo caiu de 6 mil unidades para 600 desmanches, agora 
todos registrados e oficiais.
Iniciativas ligadas ao tratamento de veículos fora de 
uso e reciclagem de peças existem também em 
Portugal, Holanda, Polônia, Itália, Reino Unido 
e Alemanha, entre outros países, contribuindo 
para a renovação de frota.

AOs OlhOs DA AnfAveA
Em comunicado exclusivo para 
a REVISTA CESVI, a Anfavea 
(Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automo-
tores) expõe sua análise sobre a 
renovação de frota no País.

Quais as perspectivas da associação em relação à 
implantação de um programa de renovação de frota?
Um programa de renovação estimulada da frota 
de veículos já foi tentado no País, há alguns anos, 
por meio de entendimentos entre o setor priva-
do, trabalhadores e governo federal. Todavia, não 
se chegou a um modelo que pudesse ser viabi-
lizado operacionalmente, e o projeto terminou 
sendo arquivado. O que experimentamos agora 
é uma renovação de frota natural, com o suces-
sivo aumento das vendas de veículos ao mercado 
interno, que vem ocorrendo desde 2004, o que 
contribui para reduzir a idade média da frota. É 
claro que os fatores importantes para isso são o 
bom comportamento da economia, o aumento da 
massa salarial e do poder de compra, o ingresso 
de novos consumidores no mercado e a disponi-
bilidade e condições de crédito mais acessíveis.  

Que benefícios esse programa traria 
para o mercado automotivo?
A renovação da frota, seja natural ou estimulada, 
pode trazer o beneficio de tirar das ruas parte 
da frota que transita com idade avançada, cujas 
condições de segurança veicular e de emissão 
de poluentes são danosas à mobilidade urbana, 
à saúde pública e ao meio ambiente de forma ge-
ral. Um outro fator igualmente importante seria a 
implementação da inspeção veicular em caráter 
nacional, regularizando e tornando aptos ao trá-
fego milhões de veículos que hoje estão nas ruas 
e estradas, transitando em situação de risco para 
seus condutores, passageiros e cidadãos em geral.  

Quais os principais obstáculos para que a 
renovação de frota seja implantada no Brasil?
A falta de decisão sobre questões tributárias, respon-
sabilidade pelas multas incidentes sobre os veícu-
los irregulares, valor que seria atribuído ao bem 
sucateado, destino adequado para a sucata, 
por meio de um efetivo programa de re-
ciclagem... Essas podem ser apontadas 
como principais dificuldades para a 
adoção de um programa de reno-
vação da frota veicular.

Centro de tratamento de “veículos em fim 
de vida” na Espanha
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Carro8

Modelo de 
programa para 
renovação de frota

Contribuindo mais uma 
vez para questões relacionadas 

à segurança viária e veicular, o CESVI 
BRASIL realizou um estudo visando a 
proporcionar subsídios técnicos para 
a sustentação de um programa de 
renovação de frota de veículos. Para 
chegar à sugestão de um modelo a 
ser aplicado no mercado brasileiro, o 
estudo partiu de três pontos:
• Avaliação de modelos de 

renovação de frota implantados 
em outros países e de sua 
viabilidade de aplicação no Brasil.

• Levantamento de parâmetros 
técnicos de triagem, para a 
indicação de quais veículos 
devem ser tirados de circulação.

• Investigação da atividade de 
reciclagem no Brasil, para 
verificar sua estrutura para a 
finalidade de reciclar veículos.

Baseando seu estudo nesses pontos 
principais, o CESVI elaborou as 
premissas necessárias para o êxito 
de um programa de renovação de 
frota no País. Confira a seguir quais 
são essas premissas.

Desenvolvimento 
de legislação específica
É necessária a criação de uma 
legislação que diga respeito 
especificamente à renovação de 
frota, que abranja os governos 
federal, estadual e municipal. 
E também uma legislação 
tributária que propicie incentivos 
para diminuição de impostos 
relacionados à atividade. O CESVI 
concluiu que o principal fator para 
o sucesso de uma renovação é a 
regulamentação e fiscalização de 
suas atividades.

Definição de “veículo em fim de vida”
Embora não haja uma idade limite 
para que veículos tenham essa 
designação, um paralelo entre a 
realidade brasileira e os exemplos 
europeus permite apontar que 
veículos com mais de 15 anos 
participam de um grupo de risco à 
segurança e ao meio ambiente.

Criação de postos de recolhimento 
e tratamento de veículos (regida 
por legislação específica)
É imprescindível a criação de uma 
rede de postos que realizem o 

recolhimento e o tratamento 
de veículos fora de uso (que 
significa tratamento de resíduos 
e reciclagem de materiais). As 
principais atribuições desses 
postos seriam: Remoção 
dos resíduos do veículo, 
desmontagem, armazenamento 
das peças reutilizáveis 
e destinação das não-
reutilizáveis para reciclagem. É 
importante também que sejam 
estabelecidos requisitos para as 
operações de armazenamento 
e tratamento, a fim de evitar 
impactos ambientais.

Tratamento de resíduos
Os postos de tratamento 

devem passar por 
uma inspeção, a 
fim de garantir 

que darão um fim ecologicamente 
correto para os resíduos removidos 
dos veículos.

Fornecimento de informações 
pelos fabricantes
Para facilitar os trabalhos, os 
fabricantes devem fornecer aos 
postos de tratamento todas as 
informações de desmontagem do 
veículo e sobre materiais nocivos 
ao meio ambiente. Além disso, as 
montadoras, em colaboração com 
seus fornecedores, devem controlar 
a utilização de substâncias perigosas 
nos carros e reduzir seu uso a partir 
da fase de projeto.

Entrega do veículo 
pelo proprietário
É preciso que haja medidas 
facilitadoras para que o proprietário 
possa entregar o seu “veículo 
em fim de vida” para o posto de 
recolhimento e tratamento. Assim 
como acontece na Europa, não 
deve haver cobrança de encargos, 
independentemente do estado de 
conservação do carro. Entretanto, 
pode ser definido que a entrega 
não será livre de encargos se o 
carro não tiver seus componentes 
essenciais, como o motor, ou se 
tiver resíduos que tenham sido 
acrescentados em adaptações.

Incentivo para a compra 
É preciso determinar um incentivo 
fiscal para a compra do carro novo, 
na forma de redução de imposto, 
para quem entregar seu “veículo em 
fim de vida”.

A OPçãO DO cArrO usADO
Na Europa e Estados Unidos, o incen-
tivo para a compra de um carro novo, 
para quem entrega seu “veículo em fim 
de vida”, geralmente é condicionado à 
aquisição de um zero-quilômetro, para 
garantir que a troca será benéfica para 
o meio ambiente. No Brasil, entretan-
to, especialistas afirmam 
que, para ser viável 
economicamente, 
a renovação de 
frota pode en-
volver também 
carros usados, 
desde que com 
pouca idade e em 
bom estado.

Carro8

Autoridades do mercado automotivo e da 
polícia discutem reciclagem de veículos em 
evento promovido pelo CERTA, órgão ligado 
ao CESVI
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fluxO PArA O PrOcessO 
De renOvAçãO De frOtA

1 Legislação específica
Tudo começa pela elaboração e aprovação das leis relacionadas 
à renovação de frota, definindo: o que é um “veículo em fim de 
vida”, criação de postos de coleta e tratamento de veículos, e for-
ma de descarte dos resíduos sem agredir o meio ambiente.

2 Definição do “veículo em fim de vida”
O carro pode ser caracterizado como “veículo em fim de vida” 
de duas maneiras:

• Pela idade (a legislação definirá se de 10, 15 ou 20 anos 
para cima).

• Pela inspeção técnica obrigatória (que verificará se o veícu-
lo coloca em risco a segurança viária ou ambiental).

3 Proprietário
• O dono do carro é responsável por realizar a entrega do 

veículo identificado como “em fim de vida” em um posto 
de recolhimento e tratamento. 

• Deve-se determinar um incentivo fiscal para este proprietá-
rio adquirir seu carro novo.

4 Posto de recolhimento
• No posto, o proprietário de “veículo em fim de vida” rece-

berá um certificado de destruição, atestando que poderá ser 
dada a baixa na documentação.

• Todo posto deve ser devidamente homologado e autorizado 
para desenvolver suas atividades.

5 Tratamento do veículo
No posto, o tratamento do “veículo em fim de vida” passará pelas 
seguintes etapas:

• Remoção e tratamento dos fluidos (óleo, líquido de arrefe-
cimento, entre outros).

• Desmontagem (deve seguir as instruções dos fabricantes)
• Armazenamento de peças que serão reutilizadas.
• Reciclagem ou envio para recicladores.
• Reutilização das peças que estiverem em perfeitas condições.

6 Baixa na documentação
Após o recebimento do certificado de destruição, o proprietário 
deve procurar um órgão de trânsito responsável, para que seja 
dada baixa na documentação do veículo.
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Certificado de destruição
Deve ser criado um certificado para 
regulamentar o trâmite de cancelamento 
do registro desse veículo (baixa no 
documento). O certificado deve ser 
entregue ao proprietário no momento em 
que o carro for recolhido.

Incentivo ao mercado de reciclagem
Com a renovação da frota, o mercado 
de reciclagem tende a crescer de forma 
significativa, e é importante que seja 
incentivado a se preparar para a demanda 
e atinja um estágio de maturidade. O 
mesmo deve ser feito com o mercado de 
produtos industrializados provenientes de 
materiais reciclados.

Acompanhamento dos resultados
Uma medida importante para justificar 
o projeto perante a sociedade é o 
acompanhamento dos benefícios 
gerados com o projeto, da diminuição do 
risco à segurança e ao meio ambiente, 
até o aumento dos resultados comerciais 
dos setores de reciclagem e de vendas 
de veículos.

Regras de fabricação de novos veículos
É importante que sejam definidos padrões 
de números de componentes recicláveis na 
fabricação de veículos novos, otimizando o 
aproveitamento de “veículos em fim de vida”.

Espaço físico para abrigar “veículos 
em fim de vida”
Ponto a se observar é a logística para 
o recebimento e alocação dos veículos 
em pátios, para posteriormente serem 
encaminhados para desmontagem e 
reciclagem. A área para comportar um 
volume expressivo de veículos de passeio 
deverá ser dimensionada, levando em 
consideração uma área média de 9 m2 
por carro. Tendo em mente uma frota de 
5.858.250 veículos com mais de 15 anos, seria 
necessário contar com uma área total de 
52.722.000 m2 (o equivalente a 4.822 campos 
de futebol) para estocar os carros lado a lado, 
sem incluir nessa conta as áreas de acesso e 
movimentação de empilhadeiras. Por isso, 
o CESVI recomenda que, inicialmente, o 
processo de reciclagem seja empregado em 
veículos já alocados em pátios. 
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Entrevista10

 Por
AlexAndre CArvAlho dos sAntos editor

Governo aguarda aprovação 
do Congresso

A inspeção vai 
contribuir para 

a redução de 
acidentes e, no caso 
da identificação de 
emissões de gases 

poluentes e de ruído, 
também vai proteger o 

meio ambiente

Anseio antigo de quem se preocupa 
com a segurança no trânsito do País, 
a Inspeção Técnica Veicular é uma 

das ferramentas com que o Ministério das 
Cidades (que engloba o Departamento 
Nacional de Trânsito – Denatran) pretende 
contribuir para que tenhamos vias mais 

seguras. Fará isso, tirando carros inseguros 
das ruas e fazendo com que os 

restantes estejam com a 

manutenção em dia, representando, assim, 
um risco menor para a sociedade.
Ainda aguardando que o Congresso faça 
sua parte, aprovando o projeto de lei que 
institui a inspeção no Brasil (projeto de 2001, 
vale lembrar), o ministro das Cidades, Marcio 
Fortes de Almeida, falou com exclusividade 
para a REVISTA CESVI, abordando 
expectativas com a inspeção e as ações que 
têm sido implementadas pelo governo, em 
prol da segurança no trânsito. 

Marcio Fortes de Almeida
ministro das Cidades
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como a Inspeção técnica veicular 
contribuirá para a segurança no 
trânsito brasileiro?
Ao atestar as reais condições mecânicas, 
a inspeção vai contribuir para a redução 
de acidentes e, no caso da identificação 
de emissões de gases poluentes e de 
ruído, também vai proteger o meio 
ambiente. Uma inspeção que checa a 
luz de freio, mas não se o freio funciona, 
como acontece hoje, não ajuda a 
reduzir acidentes. Alguém que está 
com pneus sem condições de rodar 
também não pode sair com o carro da 
inspeção para ir trocá-lo. O carro deve 
ficar retido até a troca. Também será 
possível retirar de circulação veículos 
sem condições necessárias para 
trafegar em vias públicas. Isso não 
quer dizer que carros mais velhos não 
possam rodar. Quer dizer apenas que 
eles devem ter manutenção.

O senhor acredita que a inspeção 
será implementada em todo o País
no segundo semestre de 2010? 
O que ainda impede ou coloca em 
risco essa implementação?
Isso dependerá da aprovação do 
Projeto de Lei 5.979/2001, que está em 
tramitação no Congresso Nacional. Após 
se tornar Lei, a Inspeção Técnica Veicular 
ainda precisará de investimentos para a 
sua efetiva implementação. 

como o senhor espera que seja feita 
a execução do serviço, de maneira que 
a inspeção atinja seus objetivos?
A forma de implementação ainda está 
em discussão no âmbito do projeto de lei.  

A inspeção técnica que já é feita no rio 
de Janeiro é um exemplo a ser seguido? 
em que pontos pode ser aprimorada?
A inspeção realizada no Rio é boa, pois, 
por exemplo, identifica uma trinca no 
pára-brisa e se o pneu está careca, 
mas não chega a ser uma avaliação 
mecânica. Já a inspeção técnica, prevista 
no projeto, inclui a avaliação de todo o 
sistema do veículo, incluindo suspensão, 
freios, direção e outros elementos 
fundamentais para a segurança.

Acredita que a inspeção abrirá 
caminho para um programa de 
renovação da frota brasileira? 
Isso pode acontecer, mas ainda não há 
nenhuma definição a esse respeito.

Qual sua expectativa quanto às 
realizações para o trânsito brasileiro 
ao fim do seu mandato?
Entre as ações esperadas nessa área 
estão a implantação do Sistema 
Nacional de Identificação Automática 
de Veículos (Siniav) em todo o País e 
do Equipamento Antifurto, além da 
Inspeção Técnica Veicular, caso haja 
aprovação no Congresso. Mas já tivemos 
avanços importantes, como o aumento 
dos recursos para o órgão de trânsito, 
com repercussão sobre a capacitação 
de profissionais, como nunca aconteceu 
antes, e sobre a realização de projetos 
e campanhas educativas de trânsito. 
No âmbito do Contran, foram muitas 
as resoluções destinadas à área de 
segurança, como as de obrigatoriedade 
de instalação de equipamentos de 
segurança, como airbags, sistema de 
freios, para o transporte de carga, e de 
condução de motos. 

A reciclagem de peças de veículos fora 
de uso, procedimento já consolidado 
em países como a Argentina e a 
espanha, onde conseguiu reduzir os 
índices de roubos de veículos, pode 
contribuir para essa renovação de 
frota no Brasil? 
A reciclagem de veículos é muito 
conveniente, embora não esteja 
obrigatoriamente relacionada à 
renovação da frota. É importante pelo 
destino apropriado e para evitar o 
comércio de peças de veículos roubados. 

Por meio de seu manifesto chega de 
Acidentes (www.chegadeacidentes.com.
br), o cesvI defende a elaboração e a 
implantação de um plano nacional de 
segurança viária, que combine ações 
coordenadas por diversos segmentos 
da sociedade com metas 
factíveis, para a 

redução de acidentes de trânsito. como 
vê a viabilidade de um grande programa 
nacional para a questão do trânsito?
Toda iniciativa nesse sentido é 
importante, e o ideal é mesmo que se 
baseie em estudos e em um debate 
aprofundado para a sua implantação. 
O manifesto do CESVI vai ao encontro 
da recomendação da Organização das 
Nações Unidas, que estipulou o período 
de 2010 a 2020 como a década de 
ações para a segurança no trânsito.

como centro de estudos em segurança 
viária, o cesvI tem atuado junto ao 
Denatran, fornecendo informações 
técnicas que contribuem para a 
elaboração e o aprimoramento da 
legislação de trânsito. como vê esse apoio 
de órgãos especializados em pesquisa 
para a melhoria do trânsito do País? 
Consideramos importante essa 
par ticipação e contribuição. O 
Denatran tem contato permanente 
com a assessoria do CESVI, que tem 
sanado dúvidas principalmente na 
área de equipamentos veiculares. 

A reciclagem de veículos é 
muito conveniente, embora 
não esteja obrigatoriamente 

relacionada à renovação 
da frota. É importante 

pelo destino apropriado 
e para evitar o 

comércio de peças de 
veículos roubados
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AlexAndre CArvAlho dos sAntos editor

Governo aguarda aprovação 
do Congresso

A inspeção vai 
contribuir para 

a redução de 
acidentes e, no caso 
da identificação de 
emissões de gases 

poluentes e de ruído, 
também vai proteger o 

meio ambiente

Anseio antigo de quem se preocupa 
com a segurança no trânsito do País, 
a Inspeção Técnica Veicular é uma 

das ferramentas com que o Ministério das 
Cidades (que engloba o Departamento 
Nacional de Trânsito – Denatran) pretende 
contribuir para que tenhamos vias mais 

seguras. Fará isso, tirando carros inseguros 
das ruas e fazendo com que os 

restantes estejam com a 

manutenção em dia, representando, assim, 
um risco menor para a sociedade.
Ainda aguardando que o Congresso faça 
sua parte, aprovando o projeto de lei que 
institui a inspeção no Brasil (projeto de 2001, 
vale lembrar), o ministro das Cidades, Marcio 
Fortes de Almeida, falou com exclusividade 
para a REVISTA CESVI, abordando 
expectativas com a inspeção e as ações que 
têm sido implementadas pelo governo, em 
prol da segurança no trânsito. 

Marcio Fortes de Almeida
ministro das Cidades
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Ao atestar as reais condições mecânicas, 
a inspeção vai contribuir para a redução 
de acidentes e, no caso da identificação 
de emissões de gases poluentes e de 
ruído, também vai proteger o meio 
ambiente. Uma inspeção que checa a 
luz de freio, mas não se o freio funciona, 
como acontece hoje, não ajuda a 
reduzir acidentes. Alguém que está 
com pneus sem condições de rodar 
também não pode sair com o carro da 
inspeção para ir trocá-lo. O carro deve 
ficar retido até a troca. Também será 
possível retirar de circulação veículos 
sem condições necessárias para 
trafegar em vias públicas. Isso não 
quer dizer que carros mais velhos não 
possam rodar. Quer dizer apenas que 
eles devem ter manutenção.

O senhor acredita que a inspeção 
será implementada em todo o País
no segundo semestre de 2010? 
O que ainda impede ou coloca em 
risco essa implementação?
Isso dependerá da aprovação do 
Projeto de Lei 5.979/2001, que está em 
tramitação no Congresso Nacional. Após 
se tornar Lei, a Inspeção Técnica Veicular 
ainda precisará de investimentos para a 
sua efetiva implementação. 

como o senhor espera que seja feita 
a execução do serviço, de maneira que 
a inspeção atinja seus objetivos?
A forma de implementação ainda está 
em discussão no âmbito do projeto de lei.  

A inspeção técnica que já é feita no rio 
de Janeiro é um exemplo a ser seguido? 
em que pontos pode ser aprimorada?
A inspeção realizada no Rio é boa, pois, 
por exemplo, identifica uma trinca no 
pára-brisa e se o pneu está careca, 
mas não chega a ser uma avaliação 
mecânica. Já a inspeção técnica, prevista 
no projeto, inclui a avaliação de todo o 
sistema do veículo, incluindo suspensão, 
freios, direção e outros elementos 
fundamentais para a segurança.

Acredita que a inspeção abrirá 
caminho para um programa de 
renovação da frota brasileira? 
Isso pode acontecer, mas ainda não há 
nenhuma definição a esse respeito.

Qual sua expectativa quanto às 
realizações para o trânsito brasileiro 
ao fim do seu mandato?
Entre as ações esperadas nessa área 
estão a implantação do Sistema 
Nacional de Identificação Automática 
de Veículos (Siniav) em todo o País e 
do Equipamento Antifurto, além da 
Inspeção Técnica Veicular, caso haja 
aprovação no Congresso. Mas já tivemos 
avanços importantes, como o aumento 
dos recursos para o órgão de trânsito, 
com repercussão sobre a capacitação 
de profissionais, como nunca aconteceu 
antes, e sobre a realização de projetos 
e campanhas educativas de trânsito. 
No âmbito do Contran, foram muitas 
as resoluções destinadas à área de 
segurança, como as de obrigatoriedade 
de instalação de equipamentos de 
segurança, como airbags, sistema de 
freios, para o transporte de carga, e de 
condução de motos. 

A reciclagem de peças de veículos fora 
de uso, procedimento já consolidado 
em países como a Argentina e a 
espanha, onde conseguiu reduzir os 
índices de roubos de veículos, pode 
contribuir para essa renovação de 
frota no Brasil? 
A reciclagem de veículos é muito 
conveniente, embora não esteja 
obrigatoriamente relacionada à 
renovação da frota. É importante pelo 
destino apropriado e para evitar o 
comércio de peças de veículos roubados. 

Por meio de seu manifesto chega de 
Acidentes (www.chegadeacidentes.com.
br), o cesvI defende a elaboração e a 
implantação de um plano nacional de 
segurança viária, que combine ações 
coordenadas por diversos segmentos 
da sociedade com metas 
factíveis, para a 

redução de acidentes de trânsito. como 
vê a viabilidade de um grande programa 
nacional para a questão do trânsito?
Toda iniciativa nesse sentido é 
importante, e o ideal é mesmo que se 
baseie em estudos e em um debate 
aprofundado para a sua implantação. 
O manifesto do CESVI vai ao encontro 
da recomendação da Organização das 
Nações Unidas, que estipulou o período 
de 2010 a 2020 como a década de 
ações para a segurança no trânsito.

como centro de estudos em segurança 
viária, o cesvI tem atuado junto ao 
Denatran, fornecendo informações 
técnicas que contribuem para a 
elaboração e o aprimoramento da 
legislação de trânsito. como vê esse apoio 
de órgãos especializados em pesquisa 
para a melhoria do trânsito do País? 
Consideramos importante essa 
par ticipação e contribuição. O 
Denatran tem contato permanente 
com a assessoria do CESVI, que tem 
sanado dúvidas principalmente na 
área de equipamentos veiculares. 

A reciclagem de veículos é 
muito conveniente, embora 
não esteja obrigatoriamente 

relacionada à renovação 
da frota. É importante 

pelo destino apropriado 
e para evitar o 

comércio de peças de 
veículos roubados

CESVI_67.indd   11 25/2/2010   16:51:11



Segurança viária12

 Por
AlexAndre CArvAlho dos sAntos editor

 Do escapamento para 
o organismo humano

A indulgência governamental, 
permissiva quanto a veículos em 
estado inadequado em nossas vias, 

não apenas provoca mortes desnecessárias 
em função dos acidentes causados. Carros 
velhos, desregulados e sem sistemas 
modernos desenvolvidos para minimizar a 
emissão de poluentes também matam aos 
poucos, no longo prazo. 
É o que vem sendo cada vez mais 
comprovado por estudos ao redor do 
mundo, que procuram identificar os 
danos ao organismo humano e também 
ao meio ambiente, provocados pela 
poluição. Segundo Henrique Naoki 
Shimabukuro, diretor de meio ambiente 
da Abramet (Associação Brasileira de 
Medicina de Tráfego), cerca de 60% da 
poluição produzida é decorrente da ação 
dos veículos. Um problema de dimensões 
trágicas, se você pensar que, numa cidade 
grande como São Paulo, algo em torno 
de 12 mil mortes/ano são atribuídas à 
poluição, direta ou indiretamente.
Para nos aprofundar na questão dos 
poluentes e sua ação sobre os seres 
humanos, a REVISTA CESVI entrevistou o 
doutor Shimabukuro. Sua entidade, que 
apoia o CESVI em uma série de iniciativas 
voltadas para a segurança do trânsito, é a 
referência máxima no País quando se trata 
de relacionar saúde e automóvel.

Qual a relação entre carros antigos e mal 
conservados e a poluição das grandes cidades?
A tecnologia automotiva, antes, não era voltada 
para a redução da emissão de poluentes. Isso 
faz com que os carros antigos sejam grandes 
poluidores. Por isso, é fundamental encontrar 
caminhos para estimular a renovação de frota. 
A Abramet já está presente em uma comissão 
de prevenção a produtos perigosos, que estuda 
diretamente a emissão de poluentes. Há um 
grupo de trabalho que estuda a posição do 
motorista profissional frente à exposição a esses 
componentes, e como uma manutenção mal 
feita, ou não feita, pode agravar esse problema. 
Mas, embora estejamos falando de motorista, os 
poluentes dos automóveis atingem a população 
em geral, de modo que todos podemos 
desenvolver alguma patologia. Hoje já se sabe, 
por exemplo, que a poluição de São Paulo não 
está limitada à cidade de São Paulo. O que é 
produzido na capital acaba chegando às cidades 
do interior do Estado. 

Diretor de meio ambiente da Abramet explica como os 
poluentes de veículos mal conservados afetam nossa saúde

Dr. henrique naoki shimabukuro, 
diretor de meio ambiente da Abramet
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Diretor de meio ambiente da Abramet explica como os 
poluentes de veículos mal conservados afetam nossa saúde

O fato de termos hoje veículos flex, criando 
uma opção maior para o uso do álcool, 
é positivo para o meio ambiente?
Em termos. O álcool como combustível é menos 
poluente, sem dúvida, mas é preciso pensar na 
cadeia produtiva. O etanol não ficou popular 
no exterior porque há muito desmatamento e 
geração de gás carbônico no seu processo de 
produção. No fim das contas, acaba empatando 
com a poluição gerada pelos combustíveis fósseis.

Quais as novidades no estudo de como os 
poluentes dos carros afetam nossa saúde?
Estudos recentes estão demonstrando os efeitos 
terríveis de componentes que, até outro dia, eram 
completamente ignorados: os chamados POPs 
(poluentes orgânicos permanentes), exemplificados 
pelas dioxinas e os furenos, que são originados 
principalmente a partir dos compostos orgânicos 
de combustíveis fósseis. Diferentemente do enxofre 
e do dióxido de carbono, que estão em grande 
presença na fumaça dos carros, dioxinas e furemos 
estão em quantidade muito pequena. Mas o 
problema é que são elementos cumulativos. Ou 
seja, vão se acumulando no corpo humano com 
o prolongamento da exposição da pessoa a esses 
componentes. Ingerimos uma parte ínfima no nosso 
dia a dia, mas eles vão se acumulando no nosso 
organismo, e um dia se manifestam. Para se ter uma 
ideia do efeito das dioxinas, elas são matérias-primas 
das bombas de Napalm, usadas no Vietnã.

como esses produtos são gerados pelo carro?
É o processo de combustão em alta temperatura, 
combinado com o cloro, que vai originar essas 
substâncias, que são sintéticas e estão presentes 
nos escapamentos de carros movidos a gasolina 
e diesel. Estudos apontam que esses poluentes 
estão relacionados com a maioria dos cânceres. 

então provocam outros tumores, 
além do de pulmão?
Os sistemas do corpo mais atingidos são o 
circulatório e o cardíaco, mas também afetam 
outras partes do corpo. As dioxinas, assim 
como outros poluentes, caem nas correntes de 
ar e viajam quilômetros. Caem nos pastos, que 
servem de alimentos para os animais, e acabam 
depositadas na gordura desses animais. E nós 
acabamos consumindo essas substâncias. Como 
são cumulativas, vão para a nossa gordura, o que 
explica tumores em outras partes do corpo. Essas 
substâncias são ainda mais perigosas quando 

nos atingem 
via ingestão. Nos 
Estados Unidos e na Europa, 
um estudo verificou o grau de 
contaminação por dioxinas na manteiga.

Que outros danos são provocados 
pelas dioxinas?
Estudos mostram que a dioxina pode até 
reduzir a população masculina. A dioxina 
provoca diminuição dos testículos e outros 
problemas no aparelho reprodutor masculino, 
o que tem influência no fato de que a maior 
parte dos abortos hoje em dia é de homens. Os 
poluentes vão para os pólos, e têm influência no 
surgimento de ursos polares hermafroditas. Por 
serem depositados no fundo do mar, provocam 
câncer em baleias, que se alimentam de bichos 
que ficam no fundo do mar.

Quais os outros problemas ligados à falta 
de manutenção preventiva dos veículos?
Carro com má conservação é um problema 
capital para a saúde pública. Eu destacaria o 
vazamento de óleo, que é problema comum 
em carros em mau estado. Para se ter uma 
ideia, uma tonelada de óleo no solo equivale 
a dejetos de uma cidade de 40 mil habitantes. 
Este óleo vai impermeabilizar o solo e barrar a 
troca de oxigênio, tornando-o estéril. O mesmo 
em relação à água: o óleo barra o oxigênio e 
mata algas e peixes, que se veem incapazes 
de respirar. Para que não vaze óleo nas vias, 
a manutenção dos veículos é primordial. 
Lembrando que também não adianta fazer a 
manutenção corretamente se o proprietário do 
veículo resolver trocar o óleo sozinho, porque 
sempre deixa cair um pouco no chão.

O correto é procurar um posto especializado?
Sim, mas os locais de troca também precisam 
tomar certos cuidados, porque às vezes as 
empresas até direcionam o óleo corretamente, 
mas acabam jogando estopas e outros materiais 
contaminados no lixo comum. E o problema não 
é só a troca de óleo. A própria lavagem do carro 
na rua, coisa que muita gente faz, joga na via 
óleo e metais pesados, que saem na lavagem e 
acabam na rede de água. Nos postos equipados 
corretamente para fazer essa lavagem, a água 
termina em canaletas que a direcionam para 
caixas coletoras. Aí, sim, esta água contaminada 
vai receber um tratamento adequado. 

A tecnologia 

automotiva, 

antes, não era 

voltada para 

a redução da 

emissão de 

poluentes. 

Isso faz com 

que os carros 

antigos sejam 

grandes 

poluidores
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A tecnologia 

automotiva, 

antes, não era 

voltada para 

a redução da 

emissão de 

poluentes. 

Isso faz com 

que os carros 

antigos sejam 

grandes 

poluidores
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Perfil do 
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Identificação do estado 
de manutenção do 
veículo pode ajudar 
seguradora na análise 
do risco, e ainda 
contribuir para uma 
cultura de manutenção 
preventiva, 
beneficiando diversas 
áreas do seguro
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reduzindo gastos 
com sinistros
Ainda que as recentes 
movimentações do setor tenham 
contribuído para a inibição de 
fraudes, como no registro de 
motor e chassis, esta evolução 
teve foco específico na avaliação 
da originalidade do veículo. 
A identificação de seu estado 
de manutenção continua um 
processo sem grandes avanços no 
mercado segurador. 
José Aurelio Ramalho, diretor 
de operações do CESVI BRASIL, 
observa que falta no País 
uma cultura de valorização da 
manutenção preventiva, e que 
este problema atinge em cheio 
a atividade das seguradoras, por 
causa da falta de uma inspeção 
minuciosa. “A manutenção do 
carro é uma questão de prevenção 

Uma cena clássica: um veículo colide com 
outro, e o motorista se justifica dizendo 
que “perdeu” o freio. A desculpa é comum, 

mas equivocada. Se o freio deixou de funcionar, 
provavelmente foi por falta de manutenção do 
veículo. Sabe-se que as causas de um acidente 
de trânsito incluem imprudência ou imperícia do 
motorista e as más condições da via, mas talvez 
a mais difícil de ser percebida seja a falta de 
manutenção preventiva e corretiva. Principalmente 
quando há uma fatalidade envolvida, e as vítimas 
não sobrevivem para dizer que “o freio falhou”, 
“a suspensão me deixou na mão”, o “farol resolveu 
pifar em plena estrada de terra, sem iluminação”.

A falta de manutenção de veículos não é 
preocupação apenas das vítimas em potencial 
(aliás, costuma expressar o contrário: a falta de 
preocupação do proprietário do carro). O problema 
também aflige quem faz o gerenciamento do 

trânsito – pelos transtornos que um acidente 
provoca –, as autoridades ligadas à saúde pública 
e as companhias de seguros. Afinal, um veículo em 
más condições representa um risco de sinistro muito 
mais significativo. 

Sendo assim, por que, na avaliação do risco de 
um novo segurado, as companhias traçam um 
perfil detalhado do motorista e seus hábitos, 
mas não demonstram a mesma preocupação 
quanto ao estado de manutenção do veículo 
(no caso de um usado)?

Se o perfil do usuário influi no valor da apólice 
do seguro, o perfil do veículo também deveria 
ser considerado como um fator determinante. 
Identificar que um veículo 2007 pode estar 
em condições muito piores que as de um bem 
conservado modelo 2001 seria um ganho e tanto 
para o mercado segurador, aprimorando sua análise 
do risco que determinado segurado representa.

Aprofundando a inspeção
Hoje, entretanto, a verificação que 
é realizada no veículo antes da 
aceitação do seguro não é suficiente 
para apurar, com profundidade, seu 
estado de manutenção. 
Atualmente, são examinados 
tão-somente aspectos visuais do 
veículo, há coleta de dados sobre 
as características (marca, modelo 
e versão) do veículo e de seus 
registros de identificação (chassi, 
etiquetas, vidros e motor). A vistoria 
prévia, normalmente realizada 
nos casos de seguros novos, além 
de não avaliar as condições de 
segurança veicular, muitas vezes 
nem sequer inclui um teste do 
funcionamento do motor. Uma 
inspeção técnica aprofundada 
utilizaria equipamentos e 
análises que possibilitam um 
maior índice de acerto sobre as 
condições do veículo. 

de acidentes que contribui 
diretamente para a redução 
de gastos significativos das 
seguradoras com sinistros. Caso 
seja aprovada a Inspeção Técnica 
Veicular no Brasil, as seguradoras 
poderão considerá-la na 
precificação do seguro. Porém, para 
a mitigação de sinistros, ainda é 
preciso que seja feita uma inspeção 
aprofundada no momento da 
contratação do seguro, para avaliar 
as condições do veículo”, aconselha 
Ramalho, esclarecendo que o ideal 
seriam avaliações realizadas em 
momentos diferentes. O executivo 
crê que as seguradoras deveriam 
considerar a composição dos 
resultados das duas, já que, entre a 
realização dos dois testes, o veículo 
pode vir a sofrer novos danos por 
negligência do proprietário.
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fotografia 
do estado 
do veículo
A adoção da medida 
seria fator fundamental na 
precificação do seguro, segundo 
Mário Cassio Maurício, diretor 
comercial da Dekra/ Linces, empresa 
especializada na prestação de 
serviços técnicos automotivos. Para 
ele, cada vez mais, percebe-se uma 
preocupação maior do mercado em 
relação à obtenção de informações 
para as tomadas de decisão. 
“Quanto mais abrangentes forem 
as informações a respeito do carro, 
disponíveis para o vistoriador, melhor 
e mais precisa será essa vistoria; caso 
contrário, ele parte do zero”, constata 
Maurício, observando que “a vistoria 
que se faz hoje é uma fotografia de 
um momento específico, de como 
está o carro na hora da aceitação 
do risco. Quanto mais aprofundada 
for feita essa vistoria, melhor será 
para a seguradora. Ao mesmo 
tempo, será um benefício para o 
proprietário do veículo, que ganha 
um assessoramento sobre o estado 
do seu carro, descobrindo que 
providências precisa tomar para 
continuar rodando com segurança”.
Ele acrescenta: “Chega a ser 
engraçado, porque, quando um carro 
bate de frente, o proprietário manda 
para a oficina consertar a parte 
frontal do veículo, mas não conserta 
o freio, que foi o verdadeiro causador 
do acidente”. 

Melhor para a segurança, 
melhor também para o bolso
Na medida em que fosse possível ter 
uma convergência de informações 
sobre as condições dos veículos que 
circulam no trânsito, e estabelecê-la 

como 
um 
fator de 
influência na 
precificação do 
seguro, contribuiria 
também para uma evolução do 
comportamento do motorista em 
relação à importância da manutenção 
preventiva. “O segurado incorporaria 
o conceito da segurança veicular e 
sua responsabilidade em manter o 
veículo com a revisão sempre em dia, 
pois qualquer descuido acarretaria 
no encarecimento da apólice. 
Qualquer medida que, de alguma 
forma, colabore para a diminuição 
de acidentes, precisa ser considerada. 
No caso do perfil do veículo, 
as seguradoras agregariam um 
importante fator para o êxito de seu 
próprio negócio”, conclui Ramalho. 
Além disso, é preciso ter em mente 
que esta consolidação de uma 
cultura de segurança, além de 
reduzir custos para a carteira de 
automóvel, seria benéfica para 
outras modalidades de seguros. A 
redução de acidentes de trânsito, 
principalmente em se tratando da 
tragédia que são as ocorrências 
com vítimas, traria uma economia 
muito significativa para os seguros 
de saúde e de vida, para ficar 
apenas nos mais óbvios. Nos mais 
diversos aspectos relacionados 
à implantação de uma análise 
do perfil do carro, ganham as 
seguradoras e também ganha a 
sociedade como um todo. 

Quando um carro 
bate de frente, o 
proprietário manda 
para a oficina 
consertar a parte 
frontal do veículo, 
mas não conserta 
o freio, que foi 
o verdadeiro 
causador do 
acidente.
 
Mário cassio Maurício, 
da Dekra/ linces

Mário Cassio Maurício, diretor da Dekra/ Linces
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Internacional17

Inspeção ao redor do planeta
Saiba como outros países 
se posicionam em relação à 
Inspeção Técnica Veicular. 
Contamos com as informações 
fornecidas gentilmente por 
outros centros de pesquisa 
membros do RCAR (Research 
Council for Automobile Repairs), 
conselho internacional do qual o 
CESVI BRASIL faz parte.

frança
Desde 1999, uma regulamentação exige 
que os veículos passem por inspeção 
técnica a cada dois anos. A checagem 
verifica 116 itens do veículo relacionados 
à segurança. Quem passa pela inspeção 
ganha um adesivo para fixar no para-
brisa do carro. Veículos flagrados sem o 
adesivo são multados em 135 Euros. 
Fonte: CESVI França

coreia
A inspeção na Coreia é rigorosa. 
A proposta é manter a segurança viária 
e veicular, proteger o meio ambiente 
da emissão de gases e poluição sonora 
e evitar modificações ilegais nas 
estruturas dos automóveis que possam 
vir a comprometer a segurança do 
trânsito. Se o veículo não atende às 
exigências da inspeção, precisa passar 
por manutenção ou reparo para voltar 
às ruas. Carros de passageiros devem 
passar pela inspeção a cada dois anos. 
E os veículos devem ter certificado de 
seguro para passar pela inspeção. 
Fonte: Kart/ Kidi

suécia
Inspeção é obrigatória há muitos 
anos, embora não haja estudos no 
país relacionando-a aos índices de 
acidentes de trânsito. 
Fonte: Folksam

Alemanha
O país realiza inspeção técnica veicular 
há mais de 75 anos, de modo que o 
processo já virou rotina e é bem aceito 
pela população. Daí os ótimos índices 
de baixa mortalidade no trânsito. 
Fonte: Dekra Automobil GmbH

estados unidos
Nos Estados Unidos, cada Estado tem 
a autoridade de decidir se exige, ou 
não, a inspeção técnica. Do total, 18 
Estados e também o Distrito Federal 
exigem inspeções anuais ou bienais, 
enquanto outros locais apenas exigem 
a inspeção antes de uma transferência 
de propriedade do veículo. Apenas 
das diferenças regionais, os processos 
de inspeção seguem os padrões 
da NHTSA, uma entidade nacional 
de administração de segurança do 
trânsito. Estudos do IIHS (Insurance 
Institute for Highway Safety) afirmam 
que os programas de inspeção, 
nos Estados Unidos, têm pouca ou 
nenhuma influência na redução de 
acidentes, pois poucas colisões no 
país são provocadas por defeitos do 
automóvel. A preocupação maior 
acaba sendo a emissão de poluentes. 
Fonte: IIHS

Argentina
Apenas algumas províncias, como 
Buenos Aires e Mendoza, e cidades 
como Córdoba, exigem a inspeção. 
Mas, mesmo nos lugares em que é 
obrigatória, o cumprimento é parcial.
A influência da inspeção sobre a 
segurança no trânsito é duvidosa, 
porque só se apresentam para 
a inspeção os veículos cujos 
proprietários têm certeza da 
aprovação. Os demais, nem 
se apresentam. 
Fonte: CESVI Argentina

Internacional17

reino unido
A inspeção técnica no Reino Unido é 
conhecida como MOT (“Ministry of 
Transport Test”, ou “teste do ministério 
dos transportes”). Trata-se de uma 
inspeção anual, que verifica a estrutura 
e o chassi do carro, com verificação 
de faróis, buzina, rodas, pneus, freios, 
limpadores de para-brisa, cintos e 
outros itens de segurança, além de 
componentes relacionados à emissão 
de poluentes. Há quatro anos, o 
governo consultou a sociedade sobre 
permitir que a inspeção fosse feita 
a cada dois anos, mas a sociedade 
preferiu mantê-la anual, em prol da 
segurança no trânsito. A fiscalização 
e a punição são tão severas que há 
um programa relacionado chamado 
“mantenha-se fora da prisão”. 
Fonte: Thatcham

Japão
No Japão, a inspeção é obrigatória 
por legislação. Veículos novos devem 
passar pela primeira inspeção após três 
anos de uso, e, após esta checagem, a 
cada dois anos. Além disso, o governo 
fortemente recomenda inspeções 
extras a cada 12 meses. O resultado: 
menos de 1% do total de acidentes de 
trânsito no país é provocado por falta 
de manutenção nos carros. 
Fonte: Jiken Center

espanha
A inspeção é obrigatória. Há poucos 
estudos relacionando a checagem 
com uma eventual redução de 
acidentes, mas uma pesquisa realizada 
pelo ISVA (Instituto de Seguridad de 
los Vehículos Automóviles) concluiu 
que, em 2006, quase 8.500 acidentes 
foram evitados e 421 pessoas foram 
poupadas em relação direta com o 
programa de inspeção técnica. 
Fonte: Cesvimap / Centro Zaragoza
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AeA vê a Inspeção técnica veicular como processo gerador de estatísticas 
sobre a segurança do nosso trânsito

Sob o olhar dos engenheiros

 Por
AlexAndre CArvAlho dos sAntos editor

Harley Bueno, diretor de segurança veicular da AEA

Há dez anos que a AEA 
(Associação de Engenharia 
Automotiva) tem discutido a 

Inspeção Técnica Veicular. A entidade 
tem defendido a implementação 
da inspeção como forma de reduzir 
acidentes e a emissão de poluentes 
na atmosfera. Em 2006, a AEA 
recebeu visita da diretoria do 
Denatran para tratar das normas 
da inspeção, mas continua vendo 
(com preocupação) o projeto sendo 
postergado por razões políticas.

Falando com exclusividade para 
a REVISTA CESVI, o diretor de 
segurança veicular da AEA, Harley 
Bueno, falou sobre o atraso do Brasil 
diante de outros países e a relação 
da ITV com um diagnóstico sobre 
acidentes no País.

Por que a AeA se envolve com a questão 
da Inspeção técnica veicular?
Porque temos todo um trabalho voltado para a segurança 
no trânsito, e acreditamos que a ITV é indispensável 
para termos uma série de indicadores seguros sobre as 
causas dos acidentes de trânsito no País. Principalmente 
porque teríamos estatísticas sólidas sobre a relação entre 
a manutenção do veículo e o número de acidentes. Com 
a ITV, estimularíamos a manutenção preventiva, já que as 
pessoas querem ter seus carros aprovados na inspeção. Se, 
com a consolidação da ITV, os índices de acidentes caírem, 
teremos como medir a importância da manutenção 
do veículo para a segurança do trânsito. E, com esta 
informação, partir para uma série de ações.

Por sua experiência, você acha que a Itv 
chegará a essa constatação?
Sim. Todas as estatísticas internacionais relacionadas à 
ITV apontam o freio como item com mais problemas nas 
avaliações. E um problema no freio, você só constata 
por meio de uma inspeção mecanizada. Não adianta ver 
as luzes e outros sistemas do veículo, se o freio não for 
verificado com precisão. Se você não consegue parar o 
carro, não tem como evitar um acidente.

e por que a Itv está há tanto tempo no congresso 
sem uma decisão pela implementação?
A questão é meramente política. Não decidem se a ITV vai 
ter controle municipal, estadual ou federal. Seria muito 
importante que houvesse uma consciência pública dos 
legisladores que deixasse as divergências políticas em 
segundo plano, em prol da redução da mortalidade no 
nosso trânsito.

estamos muito atrasados?
Claro, é importante frisar que a ITV não é nenhuma 
novidade. O Chile, para ficar num exemplo de país da 
América Latina, faz ITV há cerca de dez anos. Estaremos 
entre os últimos a implementar. A consequência disso? 
Na Europa, um carro mais velho tem totais condições 
de circular, às vezes mais do que carros brasileiros mais 
novos. Porque lá a ITV estimula a manutenção.
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Freio é iTem mais veriFicaDo
Entre 26 países que realizam a inspeção, freio é o único item 
verificado em todas as inspeções. Emissões e cinto de segurança 
vêm em seguida.

Quando a Itv for implementada, 
a AeA terá alguma participação?
As normas vigentes para a ITV 
são de dez anos atrás. Requerem, 
portanto, uma atualização, até 
para estarem de acordo com a nova 
legislação da Europa. A AEA atuará 
nesta atualização das normas. O 
veículo mudou muito nos últimos 
dez anos, principalmente no Brasil. 
E a mudança será ainda mais 
significativa com a obrigatoriedade 
de airbag e ABS. Por enquanto, 
queremos nos adiantar e ir 
apurando alguns dados importantes 
para a criação de estatísticas. 
Queremos fazer com o CESVI um 
“pit stop” numa grande rodovia 
paulista, para verificar as condições 
dos caminhões que trafegam 
no local. É uma iniciativa para a 
sociedade ter maior conhecimento 
sobre o nível de segurança dos 
caminhões que rodam pelas nossas 
estradas.

Acha que a renovação de frota 
é viável?
Acho, inclusive porque o governo 
brasileiro tem tido uma atitude 
muito positiva, de estimular uma 
renovação de frota “branca”, 
indireta e não impositiva. Quando 
o governo abaixa juros, quando 
corta imposto, a sociedade tem mais 
condições de trocar seus carros por 
modelos mais novos, e a frota vai 
sendo renovada, sem que haja uma 
legislação obrigando. 
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Algéria • • • • •
Alemanha • • • • • • • • • •
Áustria • • • • • • •
Bélgica • • • • • • •
croácia • • • • • • • •
Dinamarca • • • • • • • •
espanha • • • • • •
estônia • • • •
finlândia • • • • • • • •
frança • • • • • • •
Grécia • • • • • • • • •
hungria • • • • • • • • •
Irlanda • • • • • • •
Itália • • • • • •
lituânia • • • • •
luxemburgo • • • • • • • •
Marrocos • • • • • • •
holanda • • • • • • •
Polônia • • • • • • • •
Portugal • • • • • •
reino unido • • • • •
rússia • • • •
eslováquia • • • • • •
eslovênia • • • • • •
suécia • • • • • • •
suíça • • • • • • • •
Países que 
avaliam o sistema 26 25 18 14 25 5 18 21 5 23
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 Por
AlexAndre CArvAlho dos sAntos editor

Inspeção ambiental procura tirar das ruas os veículos 
mais poluidores

Segundo estudo elaborado pelo Centro de 
Informações e Pesquisa Atmosférica da 
Inglaterra, a cidade de São Paulo, com seus 

cerca de 12 milhões de habitantes, é a quinta 
metrópole mais poluída do mundo. Constatação 
que é corroborada por um estudo da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), que apontou que a capital paulista 
recebe, todos os anos, um volume aproximado 
de 3 milhões de toneladas de poluentes. E 
grande parte dessa carga venenosa vem dos 
escapamentos dos veículos. A estimativa é de 
que a frota de carros que circulam na cidade 
lança na atmosfera 70% de toda a poluição – 
no caso específico do monóxido de carbono, a 
porcentagem chega a 90%.
Independentemente da falta de uma decisão 
do Congresso sobre a implantação da Inspeção 
Técnica Veicular, São Paulo é uma das cidades que 
deram início a uma avaliação obrigatória que 
analisa o veículo em relação à emissão 
de poluentes. Seu programa 
foi definido pelas Leis 
Municipais 

11.733, de 27 de março de 1995, 12.157, de 9 de 
agosto de 1996, e 14.717, de 17 de abril de 2008, 
assim como por resoluções do Conama (Conselho 
Nacional de Meio Ambiente), estando previsto no 
Artigo 104 do Código de Trânsito Brasileiro.
Empresa de Propósito Específico (EPE), a 
Controlar foi criada pelo consórcio vencedor da 
licitação realizada pela Prefeitura Municipal de 
São Paulo, para a implantação e operação do 
Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos 
em Uso na cidade. O programa mede, nos veículos 
a gasolina, álcool ou gás natural, a emissão de 
gases como monóxido de carbono (CO), dióxido 
de carbono (CO2) e hidrocarbonetos (HC). 
Nos veículos à diesel, a emissão de 
material particulado (MP).

São Paulo 
luta pela 
qualidade 
do seu ar
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A inspeção em 2009
Em São Paulo, no período de 2 
de fevereiro a 31 de dezembro 
de 2009, o programa realizou a 
inspeção de 1.424.559 veículos. 
Desses, 1.403.083 foram aprovados 
quanto à sua emissão de gases, 
enquanto 21.476 veículos foram 
reprovados na inspeção.  A adesão 
foi de 82%.
A importância da inspeção 
ambiental deve ser combinada 
com um programa de renovação 
de frota, que tire, aos poucos, os 
veículos velhos e em mau estado, 
que são os grandes vilões da 
poluição, substituindo-os por 

modelos mais modernos, que já 
contam com sistemas que reduzem 
a emissão de poluentes. Não é 
difícil pensar que, dos 18% de 
veículos que não passaram pela 
inspeção em 2009, grande parte 
é formada por automóveis que 
não seriam aprovados. Se esse 
raciocínio estiver correto, são mais 
de 250 mil veículos poluidores, 
que se somam aos mais de 
20 mil que foram reprovados 
na inspeção. Sujeira demais 
contaminando o ar de uma única 
cidade, todos os dias do ano, 
fazendo vítimas que adoecem sem 
saber o porquê. 

o Preço Da 
Fumaça PreTa
Segundo estudos do Laborató-
rio de Poluição Atmosférica da 
USP, em dias de alta contamina-
ção do ar, o risco em São Paulo 
de morte por doenças respirató-
rias e cardiovasculares aumenta 
em 12% a 17%.
Entre 10 e 12 pessoas morrem 
diariamente em São Paulo em 
decorrência da poluição do ar.

veícuLos insPecionaDos 
em 2009

Reprovados 
1,5%

Aprovados 
98,5%
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cidade, todos os dias do ano, 
fazendo vítimas que adoecem sem 
saber o porquê. 

o Preço Da 
Fumaça PreTa
Segundo estudos do Laborató-
rio de Poluição Atmosférica da 
USP, em dias de alta contamina-
ção do ar, o risco em São Paulo 
de morte por doenças respirató-
rias e cardiovasculares aumenta 
em 12% a 17%.
Entre 10 e 12 pessoas morrem 
diariamente em São Paulo em 
decorrência da poluição do ar.

veícuLos insPecionaDos 
em 2009

Reprovados 
1,5%

Aprovados 
98,5%
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Espaço aberto22

 Por
Antônio CArlos Bento

A iniciativa do Ministério 
das Cidades em tornar 
obrigatória a inspeção 

ambiental veicular em todo o País, 
em Estados que possuem frota 
superior a 3 milhões de veículos, 
é muito louvável e fundamental 
para melhorar a qualidade do ar 
e, por conseguinte, a qualidade de 
vida da população. Essa medida 
vai contribuir para a redução dos 
níveis de poluentes que provocam 
doenças respiratórias e encurtam 
em até um ano e meio a expectativa 
de vida das pessoas que residem em 
grandes centros urbanos, conforme 
estudo da USP.   
Motores regulados geram menos 
poluentes, sendo possível reduzir 
em até 30% os níveis de emissões 
na atmosfera. Porém, temos um 
problema adicional e tão grave 
quanto a questão da poluição: a da 
segurança.
Enquanto a inspeção de segurança 
veicular não for implantada no 
Brasil, continuaremos a assistir, 
estarrecidos, a acidentes causados 
por falta de manutenção. Hoje, sem 
fiscalização, veículos 
sem as mínimas 
condições de uso 
circulam pelas ruas 
e rodovias do País, 
colocando em risco a 
vida de milhares de 
pessoas todos os dias.
Estudos realizados 
pelo GMA (Grupo 
de Manutenção 
Automotiva), que 
foram apresentados 
em audiência pública 
em Brasília, no último 
dia 14 de outubro, 
mostram que a 

implantação da Inspeção Técnica 
Veicular pode reduzir em até 30% 
o número de acidentes, salvando 
12 mil vidas ao ano (média de 33 
pessoas ao dia). 
A inspeção também contribui 
sensivelmente para economia em 
gastos com a saúde pública, o que 
permitirá aumentar a aplicação 
de recursos em melhorias de 
infraestrutura, como aumento de 
leitos hospitalares e políticas de 
prevenção de doenças. Segundo 
o IPEA (dados de 2006), os custos 
com a saúde pública em geral 
chegam a R$ 24,6 bilhões de reais 
por ano, metade do orçamento da 
Previdência Social.
A Inspeção Técnica Veicular já existe 
em quase 50 países de todos os 
continentes, com resultados que 
demonstram a eficácia da medida 
na redução de acidentes de trânsito. 
No Brasil, a norma 14.624 da ABNT 
prevê que serão inspecionados 
dez sistemas dos veículos e mais 
de 300 itens desses sistemas. O 
objetivo central é assegurar que, 
principalmente, itens ligados 

diretamente à segurança 
do veículo (direção, 
freios, suspensão, pneus 
e rodas) funcionem 
adequadamente. 
Enquanto no Japão 
ocorrem 1,77 mortes para 
cada 10 mil acidentes, na 
Europa 2,7 mortes e na 
Costa Rica 2,8 mortes, 
no Brasil o número é 
muitíssimo superior: são 
12,4 mortes para cada 10 
mil acidentes, perto de 
cinco vezes mais do que o 
caso da Costa Rica, ainda 
em evolução positiva, mas 

que é o pior dentre os países que 
mais avançaram nesse quesito. 
Recentemente, a discussão sobre 
a implantação da Inspeção Técnica 
Veicular foi retomada na Câmara 
dos Deputados durante audiência 
pública realizada pela Comissão de 
Viação e Transporte, no dia 14 de 
outubro. O tema foi amplamente 
debatido por parlamentares e 
entidades do setor automotivo 
e houve consenso de todos os 
participantes da reunião sobre 
a necessidade da medida para 
reduzir o número de acidentes de 
trânsito (o Brasil ocupa o quinto 
lugar no ranking de países que 
possuem o maior número de 
acidentes, segundo dados da OMS 
– Organização Mundial de Saúde) e 
também para diminuir o índice de 
emissão de poluentes.
Mas, enquanto o assunto não 
avança, mesmo existindo a 
resolução nº 84 do Contran 
(artigo 104 do Código de Trânsito 
Brasileiro, conforme lei 9.503 de 
23/09/97), que prevê a implantação 
da inspeção no País, e a lei 5.979, 
de 2001,  que estabelece as 
condições para a implantação 
da inspeção de segurança (e que 
até hoje aguarda um parecer no 
Congresso), carros sem mínimas 
condições continuam trafegando 
em ruas e rodovias, causando 
acidentes todos os dias. É 
fundamental que as autoridades 
competentes, indústria, associações 
e a comunidade em geral se unam 
e se posicionem para implantar, de 
vez, a Inspeção Técnica Veicular, 
de segurança, no Brasil. É uma 
questão de responsabilidade 
social e essencial para garantir um 
trânsito mais seguro no País. 

Inspeção de 
segurança pode reduzir 
em 34% as mortes no trânsito

Espaço aberto22

Antônio carlos Bento é 
coordenador do GMA – 
Grupo de Manutenção 
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A oficina que estiver fora 
do mundo virtual perderá 
mercado. A internet tem 

mudado o perfil do consumidor 
brasileiro, que passa a usá-la, assim 
como ao telefone celular, como 
ferramenta de busca de produtos e 
serviços. Por isso, a Agenda do Carro, 
programa de manutenção preventiva 
do site WebMotors em parceria com o 
jornal Oficina Brasil, tem um potencial 
muito grande a ser explorado.
Segundo levantamento da unidade 
de Business Intelligence do 
Grupo Germinal, as 800 oficinas 
cadastradas da Agenda do Carro 
geram, anualmente, R$ 831 milhões 
de faturamento. A conta é simples: 
em média, cada oficina atende 
244 veículos por mês, sendo o 
tíquete médio de cada veículo R$ 
355. Esses números representam, 
mensalmente, um faturamento 
médio de R$ 86.620 por oficina. 
Qual o gasto que as oficinas têm 
para participar do programa? 
Nenhum. Elas precisam apenas 
manter seus dados atualizados. 
Além disso, têm a oportunidade 
de incrementar a 
receita com o check-
list e participar de 
promoções especiais. 
Em média, o ganho de 
receita com a aplicação 
do check-list é de 
20%, de acordo com 
as oficinas. A cada 
mês, mais oficinas 
encontram na internet 
e, em especial em sites 
específicos voltados ao 
setor automobilístico, 
como o WebMotors, 
a parceria ideal para 
ir ao encontro do 

cliente, mostrar-se ao mercado 
e, consequentemente, aumentar 
demanda, rentabilidade e lucro.

Números da Agenda
Uma faceta interessante do 
programa Agenda do Carro é o 
mapeamento dos serviços mais 
realizados nas oficinas cadastradas. 
Dados de maio deste ano dão 
conta de que, dos R$ 831 milhões 
de faturamento anual gerado 
pelas oficinas, 75% (cerca de R$ 
623 milhões) representam vendas 
de peças, a mão de obra significa 
23% (R$ 191 milhões) do total, e os 
2% restantes (R$ 16 milhões) são 
vendas de serviços de terceiros.
Por meio do programa, é possível 
também mapear os serviços mais 
executados pelas oficinas. O grande 
campeão é o alinhamento, com 
19,95%, seguido dos serviços de 
freios (15,35%) e balanceamento 
(14,99%). Suspensão, injeção e 
direção aparecem na sequência, 
com 10,71%, 8,31% e 5,21%, 
respectivamente, seguidos 
de escapamento (2,73%), ar-

condicionado (1,72%) e 
regulagem (0,61%).
Outro dado interessante 
é o de passagens de 
veículos por ano dos 
modelos. Números de 
2008 mostram que 15% 
do volume são de carros 
fabricados entre 1990 
e 1999. Os modelos 
fabricados em 2006 
somam 14%, os de 2005, 
11%, e os de 2001, 2004 e 
2007, 10% cada.
A Agenda identifica 
ainda as marcas de 
veículos que as oficinas 

mais atendem. Chevrolet é a 
primeira, com 26%, seguida de Fiat 
(22%), Volkswagen (15%) e Ford 
(11%). Estes números não causam 
muita surpresa, uma vez que são as 
quatro marcas que estão há mais 
tempo no mercado brasileiro.
Das “novatas”, Renault representa 
9% das passagens, Peugeot, 7% 
Honda, 3%, e Toyota, 1%. Vale 
lembrar que as oficinas da Agenda 
do Carro atendem mais de 2,1 
milhões de veículos por ano.

A vez dos serviços móveis
A WebMotors oferece aos 
internautas a opção “mobile” de 
acesso às páginas do site, inclusive 
a “Busca de Oficinas”. A estratégia 
parece acertada, pois de acordo 
com dados da empresa, os números 
são surpreendentes.
Em dezembro do ano passado, 
foram 6.246 acessos, número que 
cresceu para 31.160 em abril deste 
ano, com direito a pico de 19.754 
acessos em janeiro. O propósito é 
facilitar a vida dos motoristas que 
procuram uma oficina de confiança 
e que desejam usar um automóvel 
com a manutenção sempre em dia. 
Aliando a necessidade das pessoas à 
facilidade de busca de informações 
na internet, conseguimos fazer 
da Agenda do Carro um serviço 
de alto valor para os usuários da 
WebMotors.
Com a Agenda, esperamos 
benefícios como um trânsito melhor, 
mais segurança, preservação do 
meio ambiente e melhoria da 
qualidade de vida, não apenas para 
os motoristas, mas para toda a 
sociedade, e isso nos motiva a estar 
sempre em busca de inovações e 
melhorias contínuas no programa. 

Por
CláudiA CePukAs

Sem tempo 
de ir à oficina?

Manutenção preventiva 
começa em ambiente virtual

cláudia cepukas é 
responsável pelo marketing 
de relacionamento da 
Webmotors
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 Por
Antônio CArlos Bento

A iniciativa do Ministério 
das Cidades em tornar 
obrigatória a inspeção 

ambiental veicular em todo o País, 
em Estados que possuem frota 
superior a 3 milhões de veículos, 
é muito louvável e fundamental 
para melhorar a qualidade do ar 
e, por conseguinte, a qualidade de 
vida da população. Essa medida 
vai contribuir para a redução dos 
níveis de poluentes que provocam 
doenças respiratórias e encurtam 
em até um ano e meio a expectativa 
de vida das pessoas que residem em 
grandes centros urbanos, conforme 
estudo da USP.   
Motores regulados geram menos 
poluentes, sendo possível reduzir 
em até 30% os níveis de emissões 
na atmosfera. Porém, temos um 
problema adicional e tão grave 
quanto a questão da poluição: a da 
segurança.
Enquanto a inspeção de segurança 
veicular não for implantada no 
Brasil, continuaremos a assistir, 
estarrecidos, a acidentes causados 
por falta de manutenção. Hoje, sem 
fiscalização, veículos 
sem as mínimas 
condições de uso 
circulam pelas ruas 
e rodovias do País, 
colocando em risco a 
vida de milhares de 
pessoas todos os dias.
Estudos realizados 
pelo GMA (Grupo 
de Manutenção 
Automotiva), que 
foram apresentados 
em audiência pública 
em Brasília, no último 
dia 14 de outubro, 
mostram que a 

implantação da Inspeção Técnica 
Veicular pode reduzir em até 30% 
o número de acidentes, salvando 
12 mil vidas ao ano (média de 33 
pessoas ao dia). 
A inspeção também contribui 
sensivelmente para economia em 
gastos com a saúde pública, o que 
permitirá aumentar a aplicação 
de recursos em melhorias de 
infraestrutura, como aumento de 
leitos hospitalares e políticas de 
prevenção de doenças. Segundo 
o IPEA (dados de 2006), os custos 
com a saúde pública em geral 
chegam a R$ 24,6 bilhões de reais 
por ano, metade do orçamento da 
Previdência Social.
A Inspeção Técnica Veicular já existe 
em quase 50 países de todos os 
continentes, com resultados que 
demonstram a eficácia da medida 
na redução de acidentes de trânsito. 
No Brasil, a norma 14.624 da ABNT 
prevê que serão inspecionados 
dez sistemas dos veículos e mais 
de 300 itens desses sistemas. O 
objetivo central é assegurar que, 
principalmente, itens ligados 

diretamente à segurança 
do veículo (direção, 
freios, suspensão, pneus 
e rodas) funcionem 
adequadamente. 
Enquanto no Japão 
ocorrem 1,77 mortes para 
cada 10 mil acidentes, na 
Europa 2,7 mortes e na 
Costa Rica 2,8 mortes, 
no Brasil o número é 
muitíssimo superior: são 
12,4 mortes para cada 10 
mil acidentes, perto de 
cinco vezes mais do que o 
caso da Costa Rica, ainda 
em evolução positiva, mas 

que é o pior dentre os países que 
mais avançaram nesse quesito. 
Recentemente, a discussão sobre 
a implantação da Inspeção Técnica 
Veicular foi retomada na Câmara 
dos Deputados durante audiência 
pública realizada pela Comissão de 
Viação e Transporte, no dia 14 de 
outubro. O tema foi amplamente 
debatido por parlamentares e 
entidades do setor automotivo 
e houve consenso de todos os 
participantes da reunião sobre 
a necessidade da medida para 
reduzir o número de acidentes de 
trânsito (o Brasil ocupa o quinto 
lugar no ranking de países que 
possuem o maior número de 
acidentes, segundo dados da OMS 
– Organização Mundial de Saúde) e 
também para diminuir o índice de 
emissão de poluentes.
Mas, enquanto o assunto não 
avança, mesmo existindo a 
resolução nº 84 do Contran 
(artigo 104 do Código de Trânsito 
Brasileiro, conforme lei 9.503 de 
23/09/97), que prevê a implantação 
da inspeção no País, e a lei 5.979, 
de 2001,  que estabelece as 
condições para a implantação 
da inspeção de segurança (e que 
até hoje aguarda um parecer no 
Congresso), carros sem mínimas 
condições continuam trafegando 
em ruas e rodovias, causando 
acidentes todos os dias. É 
fundamental que as autoridades 
competentes, indústria, associações 
e a comunidade em geral se unam 
e se posicionem para implantar, de 
vez, a Inspeção Técnica Veicular, 
de segurança, no Brasil. É uma 
questão de responsabilidade 
social e essencial para garantir um 
trânsito mais seguro no País. 

Inspeção de 
segurança pode reduzir 
em 34% as mortes no trânsito
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A oficina que estiver fora 
do mundo virtual perderá 
mercado. A internet tem 

mudado o perfil do consumidor 
brasileiro, que passa a usá-la, assim 
como ao telefone celular, como 
ferramenta de busca de produtos e 
serviços. Por isso, a Agenda do Carro, 
programa de manutenção preventiva 
do site WebMotors em parceria com o 
jornal Oficina Brasil, tem um potencial 
muito grande a ser explorado.
Segundo levantamento da unidade 
de Business Intelligence do 
Grupo Germinal, as 800 oficinas 
cadastradas da Agenda do Carro 
geram, anualmente, R$ 831 milhões 
de faturamento. A conta é simples: 
em média, cada oficina atende 
244 veículos por mês, sendo o 
tíquete médio de cada veículo R$ 
355. Esses números representam, 
mensalmente, um faturamento 
médio de R$ 86.620 por oficina. 
Qual o gasto que as oficinas têm 
para participar do programa? 
Nenhum. Elas precisam apenas 
manter seus dados atualizados. 
Além disso, têm a oportunidade 
de incrementar a 
receita com o check-
list e participar de 
promoções especiais. 
Em média, o ganho de 
receita com a aplicação 
do check-list é de 
20%, de acordo com 
as oficinas. A cada 
mês, mais oficinas 
encontram na internet 
e, em especial em sites 
específicos voltados ao 
setor automobilístico, 
como o WebMotors, 
a parceria ideal para 
ir ao encontro do 

cliente, mostrar-se ao mercado 
e, consequentemente, aumentar 
demanda, rentabilidade e lucro.

Números da Agenda
Uma faceta interessante do 
programa Agenda do Carro é o 
mapeamento dos serviços mais 
realizados nas oficinas cadastradas. 
Dados de maio deste ano dão 
conta de que, dos R$ 831 milhões 
de faturamento anual gerado 
pelas oficinas, 75% (cerca de R$ 
623 milhões) representam vendas 
de peças, a mão de obra significa 
23% (R$ 191 milhões) do total, e os 
2% restantes (R$ 16 milhões) são 
vendas de serviços de terceiros.
Por meio do programa, é possível 
também mapear os serviços mais 
executados pelas oficinas. O grande 
campeão é o alinhamento, com 
19,95%, seguido dos serviços de 
freios (15,35%) e balanceamento 
(14,99%). Suspensão, injeção e 
direção aparecem na sequência, 
com 10,71%, 8,31% e 5,21%, 
respectivamente, seguidos 
de escapamento (2,73%), ar-

condicionado (1,72%) e 
regulagem (0,61%).
Outro dado interessante 
é o de passagens de 
veículos por ano dos 
modelos. Números de 
2008 mostram que 15% 
do volume são de carros 
fabricados entre 1990 
e 1999. Os modelos 
fabricados em 2006 
somam 14%, os de 2005, 
11%, e os de 2001, 2004 e 
2007, 10% cada.
A Agenda identifica 
ainda as marcas de 
veículos que as oficinas 

mais atendem. Chevrolet é a 
primeira, com 26%, seguida de Fiat 
(22%), Volkswagen (15%) e Ford 
(11%). Estes números não causam 
muita surpresa, uma vez que são as 
quatro marcas que estão há mais 
tempo no mercado brasileiro.
Das “novatas”, Renault representa 
9% das passagens, Peugeot, 7% 
Honda, 3%, e Toyota, 1%. Vale 
lembrar que as oficinas da Agenda 
do Carro atendem mais de 2,1 
milhões de veículos por ano.

A vez dos serviços móveis
A WebMotors oferece aos 
internautas a opção “mobile” de 
acesso às páginas do site, inclusive 
a “Busca de Oficinas”. A estratégia 
parece acertada, pois de acordo 
com dados da empresa, os números 
são surpreendentes.
Em dezembro do ano passado, 
foram 6.246 acessos, número que 
cresceu para 31.160 em abril deste 
ano, com direito a pico de 19.754 
acessos em janeiro. O propósito é 
facilitar a vida dos motoristas que 
procuram uma oficina de confiança 
e que desejam usar um automóvel 
com a manutenção sempre em dia. 
Aliando a necessidade das pessoas à 
facilidade de busca de informações 
na internet, conseguimos fazer 
da Agenda do Carro um serviço 
de alto valor para os usuários da 
WebMotors.
Com a Agenda, esperamos 
benefícios como um trânsito melhor, 
mais segurança, preservação do 
meio ambiente e melhoria da 
qualidade de vida, não apenas para 
os motoristas, mas para toda a 
sociedade, e isso nos motiva a estar 
sempre em busca de inovações e 
melhorias contínuas no programa. 

Por
CláudiA CePukAs

Sem tempo 
de ir à oficina?

Manutenção preventiva 
começa em ambiente virtual

cláudia cepukas é 
responsável pelo marketing 
de relacionamento da 
Webmotors
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Sistemas de segurança24

Sistemas aprovados
rAstreADOres

EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE loCAlIzAção ComunICAção tElEfonE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
3T Systems 3TMV10 GPS GPS/GPRS (11) 2125-8383
Alarcom MTC 500 STD GPS GSM/GPRS (19) 3671-5896
Almeida & Bertolucci Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (19) 3682-9057
BFK FOX SAT GPS GSM/GPRS (11) 3884-6421
Bysat Kit Bysat GPS GSM/GPRS (31) 3421-4401
CarSystem CarSystem GPS GSM/GPRS (11) 5645-5000
Celtec Autogarco GPRS GPS GSM/GPRS 0800-600-3800
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Condor Condor Intelligence GPS GSM/GPRS (11) 6942-6820
Consilux Consilux GSM GPS GSM/GPRS (41) 3240-7707
Controle MCT020 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlsat CONTROLCELL 4000 GPS GSM/GPRS 0800-707-1287
CSN Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (85) 3253-5577
EBR Renatrack GPS GSM/GPRS (41) 3078-6626
Engerisc Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (11) 3284-7699
Engeseg Engetrack GPS GSM/GPRS (12) 2138-2800
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
Golsat Golsat CAR/FROTA GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500
Graber Teletrim Rastreador Ligh GPS GSM/GPRS (11) 4003-0058
HPS Modem GPS/GPRS GPS GSM/GPRS (62) 3701-9080
Ipanema Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (61) 3035-1500
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
J Vaz MTC-400 GPS GSM/GPRS (11) 2090-9200
Lince Lincel GPS GSM/GPRS (48) 2102-4500
Locsat LOCSAT/ AVL/ GPS V GPS GSM/GPRS (61) 3202-6041
Logikos LR 800 GPS GSM/GPRS (21) 3328-2989
MF Renatrack GPS GSM/GPRS (71) 2108-2688
Navitrac Nav-Full GPS GSM/GPRS (11) 2171-0200
Nimix Rastreador Nimix GPS GSM/GPRS (11) 2695-3210
Omnilink Rastreador Graber Light GPS GSM/GPRS (11) 3025-0168
OnixSat JaburSat Car GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
OnixSat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Opensat OPS 500 GPS GSM/GPRS (21) 2413-3949
Plantão Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (31) 3319-7800
Porto Seguro DAF V GPS GSM/GPRS (11) 3366-8605
Pósitron Rastreador Fittipaldi GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron Rastreador GSM GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron Rastreador GSM com alarme GPS GSM/GPRS (19) 3707-5600
Prodetech Pro Auto GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Rav Tech MTC-500 GPS GSM/GPRS (31) 2526-5445
Sascar Sascar GSM GPS GSM/GPRS 0300-789-6004
SatCom Alfa Track GPS GSM/GPRS (21) 3545-9500
Sat Company GP Sat GPS GSM/GPRS (11) 2271-0000
Satnet Rastreador GSM Satnet GPS GSM/GPRS (11) 5645-4040
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Servnac Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (85) 4009-1915
Sidartec MPA 35i GPS GSM/GPRS (21) 3296-5262
Siemens Rastreador Light GPS GSM/GRPS (11) 3833-4501
SIM Simtrack GPS GSM/GRPS (11) 2199-0701
Skytrack Skytrack-Net 1.0 GPS GSM/GPRS (11) 4062-5333
Staytrack Staytrack I GPS GSM/GPRS (79) 3046-8850
Telecom Track Telecom Track GPS GSM/GPRS (31) 2103-1700
Top Safe GSR Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (51) 3553-3500
Totalsat TS Blocker 4000 GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709
Tracker-Lojack TMP / VLU GPS GSM/GPRS (11) 3896-5700
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS + RF GSM/GPRS 0800-11-7172
Vigauto Vigauto GPS GSM/GRPS (27) 3025-8080
VS Tech MTC 500 GPS GSM/GRPS (11) 4991-9000
W Solution MTC 500 Lite GPS GSM/GPRS (21) 2128-0900

BlOQueADOres
EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE SInAl tElEfonE
Car System Bloqueador Car System NS Pager (11) 5645-5000
Graber Graber/Teletrim Bloqueador Auto Pager (11) 4003-0058
Pósitron RDLINK Rádio (19) 3707-5600
Sat Net Bloqueador Sat Net NS Pager (11) 5645-4040
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sIsteMAs PArA cAMInhões
EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE loCAlIzAção ComunICAção tElEfonE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/GPRS 0800-775-1155
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/ORBCOMM 0800-775-1155
BFK Fox Sat GPS GSM/GPRS (11) 3884-6421
Brasiltrack BTC - 4000 GPS GSM/GPRS (31) 3224-5544
Bysat Kit Bysat Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3421-4401
Celtec Autocargo GPRS DPlus GPS GPRS/Inmarsat D+ 0800-600-3800
Cielo Cielocel GPS GS8 GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Consilux Consilux GSM GPS GSM/GPRS (41) 3240-7707
Controle MCH0010 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlloc Omni Turbo GPS GPS/Iridium (11) 3025-0168
Controlsat Controlcell Flex GPS Inmarsat C 0800-707-1287
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
HPS HPS Dual (Híbrido) GPS GSM/Inmarsat D+ (62) 3701-9080
Ituran Kit Ituran 5044 Triangulação Radiofrequência (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran RF GPS Radiofrequência (11) 5185-9000
Lince Lincel GPS GSM/GPRS (48) 2102-4500
Nimix Rastreador Nimix GPS GSM/GPRS (11) 2695-3210
Omnilink 4454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Speed 50 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink Light GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Flex 60 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink 4464 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 4484 GPS GPRS/Iridium (11) 4196-1100
Onixsat Onixsmart Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City Light GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat III GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat II GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat Sky GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Opensat OPS 500 PLUS GPS GSM/GPRS (21) 2413-3949
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Prodetech Pro Carga GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Sascar Sascar Full GPS GSM/GPRS 0300 789 6004
Sascar Sascar Full Sat GPS GPRS/Inmarsat D 0300 789 6004
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Sitrack ITD 700 GPS GSM/GPRS (31) 3272-1851
Sitrack ITD 800 GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3272-1851
STI STI SAT GPS GPRS/Globalstar (19) 3641-6555
Tecno 3T MV 200 GPS GSM/GPRS (11) 2125-8313
Teletrim Teletrim Rastreador Cargo GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS GSM/GPRS 0800-11-7172
Veltrac MFO/CITY GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000
Zettalog Zetta Híbrido GPS GSM/GPRS (43) 3377-8700

lOcAlIZADOres
EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE loCAlIzAção ComunICAção tElEfonE
Ituran Kit  Ituran RF Radiofrequência Radiofrequência (11) 5185-9000
Tracker-Lojack VLU Radiofrequência Radiofrequência (11) 3896-5700
X3 X3 Triangulação de antenas Triangulação de antenas (11) 2177-1477

sIsteMAs PArA MOtOcIcletAs
EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE loCAlIzAção ComunICAção tElEfonE
Car System Bloqueador Car System Moto -    Pager (11) 5645-5000
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
Graber Graber /Teletrim Bloqueador Moto - Pager (11) 4003-0058
Pósitron REDLINK - Rádio (19) 3707-5600
Sat Net Bloqueador SAT NET Moto - Pager (11) 5645-4040
Teletrim Teletrim Rastreador Moto GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack VLU Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
Vigauto Vigauto GPS GSM/GPRS (27) 3025-8080
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Sistemas aprovados
rAstreADOres

EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE loCAlIzAção ComunICAção tElEfonE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
3T Systems 3TMV10 GPS GPS/GPRS (11) 2125-8383
Alarcom MTC 500 STD GPS GSM/GPRS (19) 3671-5896
Almeida & Bertolucci Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (19) 3682-9057
BFK FOX SAT GPS GSM/GPRS (11) 3884-6421
Bysat Kit Bysat GPS GSM/GPRS (31) 3421-4401
CarSystem CarSystem GPS GSM/GPRS (11) 5645-5000
Celtec Autogarco GPRS GPS GSM/GPRS 0800-600-3800
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Condor Condor Intelligence GPS GSM/GPRS (11) 6942-6820
Consilux Consilux GSM GPS GSM/GPRS (41) 3240-7707
Controle MCT020 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlsat CONTROLCELL 4000 GPS GSM/GPRS 0800-707-1287
CSN Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (85) 3253-5577
EBR Renatrack GPS GSM/GPRS (41) 3078-6626
Engerisc Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (11) 3284-7699
Engeseg Engetrack GPS GSM/GPRS (12) 2138-2800
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
Golsat Golsat CAR/FROTA GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500
Graber Teletrim Rastreador Ligh GPS GSM/GPRS (11) 4003-0058
HPS Modem GPS/GPRS GPS GSM/GPRS (62) 3701-9080
Ipanema Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (61) 3035-1500
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
J Vaz MTC-400 GPS GSM/GPRS (11) 2090-9200
Lince Lincel GPS GSM/GPRS (48) 2102-4500
Locsat LOCSAT/ AVL/ GPS V GPS GSM/GPRS (61) 3202-6041
Logikos LR 800 GPS GSM/GPRS (21) 3328-2989
MF Renatrack GPS GSM/GPRS (71) 2108-2688
Navitrac Nav-Full GPS GSM/GPRS (11) 2171-0200
Nimix Rastreador Nimix GPS GSM/GPRS (11) 2695-3210
Omnilink Rastreador Graber Light GPS GSM/GPRS (11) 3025-0168
OnixSat JaburSat Car GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
OnixSat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Opensat OPS 500 GPS GSM/GPRS (21) 2413-3949
Plantão Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (31) 3319-7800
Porto Seguro DAF V GPS GSM/GPRS (11) 3366-8605
Pósitron Rastreador Fittipaldi GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron Rastreador GSM GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron Rastreador GSM com alarme GPS GSM/GPRS (19) 3707-5600
Prodetech Pro Auto GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Rav Tech MTC-500 GPS GSM/GPRS (31) 2526-5445
Sascar Sascar GSM GPS GSM/GPRS 0300-789-6004
SatCom Alfa Track GPS GSM/GPRS (21) 3545-9500
Sat Company GP Sat GPS GSM/GPRS (11) 2271-0000
Satnet Rastreador GSM Satnet GPS GSM/GPRS (11) 5645-4040
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Servnac Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (85) 4009-1915
Sidartec MPA 35i GPS GSM/GPRS (21) 3296-5262
Siemens Rastreador Light GPS GSM/GRPS (11) 3833-4501
SIM Simtrack GPS GSM/GRPS (11) 2199-0701
Skytrack Skytrack-Net 1.0 GPS GSM/GPRS (11) 4062-5333
Staytrack Staytrack I GPS GSM/GPRS (79) 3046-8850
Telecom Track Telecom Track GPS GSM/GPRS (31) 2103-1700
Top Safe GSR Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (51) 3553-3500
Totalsat TS Blocker 4000 GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709
Tracker-Lojack TMP / VLU GPS GSM/GPRS (11) 3896-5700
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS + RF GSM/GPRS 0800-11-7172
Vigauto Vigauto GPS GSM/GRPS (27) 3025-8080
VS Tech MTC 500 GPS GSM/GRPS (11) 4991-9000
W Solution MTC 500 Lite GPS GSM/GPRS (21) 2128-0900

BlOQueADOres
EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE SInAl tElEfonE
Car System Bloqueador Car System NS Pager (11) 5645-5000
Graber Graber/Teletrim Bloqueador Auto Pager (11) 4003-0058
Pósitron RDLINK Rádio (19) 3707-5600
Sat Net Bloqueador Sat Net NS Pager (11) 5645-4040
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sIsteMAs PArA cAMInhões
EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE loCAlIzAção ComunICAção tElEfonE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/GPRS 0800-775-1155
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/ORBCOMM 0800-775-1155
BFK Fox Sat GPS GSM/GPRS (11) 3884-6421
Brasiltrack BTC - 4000 GPS GSM/GPRS (31) 3224-5544
Bysat Kit Bysat Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3421-4401
Celtec Autocargo GPRS DPlus GPS GPRS/Inmarsat D+ 0800-600-3800
Cielo Cielocel GPS GS8 GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Consilux Consilux GSM GPS GSM/GPRS (41) 3240-7707
Controle MCH0010 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlloc Omni Turbo GPS GPS/Iridium (11) 3025-0168
Controlsat Controlcell Flex GPS Inmarsat C 0800-707-1287
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
HPS HPS Dual (Híbrido) GPS GSM/Inmarsat D+ (62) 3701-9080
Ituran Kit Ituran 5044 Triangulação Radiofrequência (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran RF GPS Radiofrequência (11) 5185-9000
Lince Lincel GPS GSM/GPRS (48) 2102-4500
Nimix Rastreador Nimix GPS GSM/GPRS (11) 2695-3210
Omnilink 4454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Speed 50 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink Light GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Flex 60 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink 4464 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 4484 GPS GPRS/Iridium (11) 4196-1100
Onixsat Onixsmart Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City Light GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat III GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat II GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat Sky GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Opensat OPS 500 PLUS GPS GSM/GPRS (21) 2413-3949
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Prodetech Pro Carga GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Sascar Sascar Full GPS GSM/GPRS 0300 789 6004
Sascar Sascar Full Sat GPS GPRS/Inmarsat D 0300 789 6004
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Sitrack ITD 700 GPS GSM/GPRS (31) 3272-1851
Sitrack ITD 800 GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3272-1851
STI STI SAT GPS GPRS/Globalstar (19) 3641-6555
Tecno 3T MV 200 GPS GSM/GPRS (11) 2125-8313
Teletrim Teletrim Rastreador Cargo GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS GSM/GPRS 0800-11-7172
Veltrac MFO/CITY GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000
Zettalog Zetta Híbrido GPS GSM/GPRS (43) 3377-8700

lOcAlIZADOres
EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE loCAlIzAção ComunICAção tElEfonE
Ituran Kit  Ituran RF Radiofrequência Radiofrequência (11) 5185-9000
Tracker-Lojack VLU Radiofrequência Radiofrequência (11) 3896-5700
X3 X3 Triangulação de antenas Triangulação de antenas (11) 2177-1477

sIsteMAs PArA MOtOcIcletAs
EmPRESA EquIPAmEnto tIPo DE loCAlIzAção ComunICAção tElEfonE
Car System Bloqueador Car System Moto -    Pager (11) 5645-5000
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
Graber Graber /Teletrim Bloqueador Moto - Pager (11) 4003-0058
Pósitron REDLINK - Rádio (19) 3707-5600
Sat Net Bloqueador SAT NET Moto - Pager (11) 5645-4040
Teletrim Teletrim Rastreador Moto GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack VLU Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
Vigauto Vigauto GPS GSM/GPRS (27) 3025-8080
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marca Quatro rodas 
reforça certificação
No intuito de prestar mais um serviço a seus leitores, a 
revista Quatro Rodas, publicação de maior tradição e 
tiragem do setor automotivo, procurou o CESVI BRASIL, 
ainda em 2009, para uma parceria inédita, que começa 
a ter seus resultados práticos nesse início de 2010: a 
revista agora agrega o valor de sua marca à certificação 
de oficinas IQA-CESVI.
Ainda em fase de pilotos no Estado de São Paulo, as 
oficinas aprovadas passam a receber uma placa com 
os dizeres “Oficina Certificada Quatro Rodas”. Com 
o novo selo, mais facilmente reconhecido por seus 
clientes, a oficina amplia sua visibilidade e comunica 
a excelência de seus serviços para o consumidor com 
um impacto inédito.
A partir de maio, a seção “Caderno Paulista” da revista 
Quatro Rodas já trará uma página divulgando as oficinas 
certificadas do mês de publicação. E, em breve, o site da 
revista terá um espaço exclusivo com um guia completo 
de oficinas certificadas, incluindo sistema de busca e ou-
tros recursos. O objetivo é incentivar o leitor de Quatro 
Rodas a sempre procurar por serviços de oficinas entre 
as reparadoras certificadas pela parceria IQA-CESVI.

Montadoras são apresentadas à novidade
Em 14 de dezembro do ano passado, Sérgio Ricardo 
Fabiano, superintendente de negócios do CESVI, e Erika 
Nishiwaki, supervisora de desenvolvimento de negócios, 
realizaram, na sede do centro, uma apresentação para 
as montadoras do novo produto voltado para o setor de 
reparação: Oficina Certificada Quatro Rodas. Estiveram 
presentes os representantes das montadoras: Citroën, 
Fiat, GM, Ford, Mitsubishi, Peugeot, Toyota, Volkswagen 
e Hyundai.
Há mais de uma década, nascia a Classificação de Ofici-
nas CESVI, que tem agregado, ao longo de sua trajetória, 
conhecimento técnico ao setor automotivo, e contribuí-
do para a mudança no conceito de qualidade de serviços 
das oficinas. Em 2008, o CESVI estabeleceu uma parceria 
com o Instituto de Qualidade Automotiva, que resultou 
na Certificação IQA-CESVI, conferindo ainda maior in-
dependência e credibilidade. Atributos intensificados e 
estendidos com a inclusão da marca Quatro Rodas neste 
bem-sucedido trabalho de certificação. 

reguLaDora Busca 
aTuaLização no cesvi

O CESVI estabeleceu parceria com a Reauseg 
- Regulação e Auditoria de Seguros, na área 
de treinamento e desenvolvimento técnico. 
O anúncio foi feito por Eduardo Marcondes, 
diretor da Reauseg, no encontro anual dos 
funcionários da empresa, realizado em 12 de 
dezembro, na sede do centro de pesquisa. 
A empresa, que atua em Curitiba, Santa 
Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e na 
capital paulista, tem o objetivo de expandir 
suas atividades para todo o Estado de São 
Paulo. “Sabemos que para ampliar a atuação 
da empresa é essencial que nossa equipe es-
teja permanentemente atualizada”, afirmou 
Marcondes. “O CESVI possui o conhecimento 
das necessidades do mercado segurador, sen-
do capaz de formar e atualizar os técnicos do 
mercado regulador. Iniciaremos a utilização do 
sistema de orçamentos Órion, que certamente 
contribuirá para o aumento de nossa lucrativi-
dade”, completou. 

 Equipe da Reauseg no CESVI BRASIL
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antifurtos – obrigatoriedade 
é postergada mais uma vez

Como a revista já apontava em sua 
edição de agosto/ setembro de 2009, 
na matéria “Novidades da obrigatorie-
dade de antifurtos”, continua havendo 
prorrogações para o início da instalação 
obrigatória.
No dia 1º de fevereiro, o Contran (Con-
selho Nacional de Trânsito) publicou 
uma deliberação com novo cronograma 
para a obrigatoriedade de implanta-
ção dos sistemas antifurto em veículos 
novos. Anteriormente, a obrigatorie-
dade começaria justamente neste 1º 
de fevereiro. Esta é a segunda vez que 
o prazo foi estendido, pois o primeiro 
cronograma estabelecia que as insta-
lações tivessem início em agosto de 
2009. Agora, a data mudou para 1º de 
julho de 2010. Será a definitiva? Se for, 
a partir desse dia 20% da produção de 
automóveis deverá sair da montagem 
com o sistema instalado. 

No mês de janeiro, o CESVI recebeu a visita 
de Leôncio de Arruda, presidente do Sin-
cor-SP, para uma reunião de apresentação 
de produtos e serviços e para a discussão 
de um convênio entre as entidades, espe-
cificamente na área de automóvel. 
Arruda também conheceu mais a 
fundo os cursos técnicos do centro de 
pesquisa, que podem auxiliar os corre-
tores de seguros a entender melhor os 
diversos aspectos de um reparo de veí-
culo, na eventualidade de um sinistro. 
No convênio a ser firmado, também 
serão incluídos itens relacionados a se-
gurança viária e informativos técnicos 
ligados às atividades dos corretores de 
seguro de automóvel. 

Peritos de regulação na sede 
do centro
A Jopema - Reguladora de Sinistros realizou, em 5 de dezembro último, 
na sede do CESVI, a última reunião de 2009 de sua diretoria com gerentes, 
supervisores e coordenadores, cujos principais assuntos foram treinamentos 
técnicos e controle de resultados. Segundo José Roberto Macéa, diretor da 
Jopema, os funcionários da reguladora ficaram surpresos com a quantidade 
de atividades desenvolvidas pelo CESVI. “A oportunidade de conhecer o mais 
importante centro de pesquisa automotivo do País foi muito importante para 
o nosso time de peritos e supervisores de automóvel da cidade de São Paulo. 
O CESVI desenvolve um 
trabalho importante de 
pesquisa sobre métodos 
de reparação e normas de 
segurança, e isso tem que 
chegar aos profissionais 
envolvidos nesse mercado, 
inclusive aos peritos de 
regulação de sinistros. Por 
isso, esperamos desenvol-
ver, junto com o centro de 
pesquisa, treinamentos 
técnicos para a atualiza-
ção desses profissionais”, 
afirmou Macéa. 

Equipe da Jopema presente ao CESVI

Leôncio de Arruda, do Sincor-SP, e José Ramalho, 
do CESVI 

sincor-sP e cesvi discutem convênio
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marca Quatro rodas 
reforça certificação
No intuito de prestar mais um serviço a seus leitores, a 
revista Quatro Rodas, publicação de maior tradição e 
tiragem do setor automotivo, procurou o CESVI BRASIL, 
ainda em 2009, para uma parceria inédita, que começa 
a ter seus resultados práticos nesse início de 2010: a 
revista agora agrega o valor de sua marca à certificação 
de oficinas IQA-CESVI.
Ainda em fase de pilotos no Estado de São Paulo, as 
oficinas aprovadas passam a receber uma placa com 
os dizeres “Oficina Certificada Quatro Rodas”. Com 
o novo selo, mais facilmente reconhecido por seus 
clientes, a oficina amplia sua visibilidade e comunica 
a excelência de seus serviços para o consumidor com 
um impacto inédito.
A partir de maio, a seção “Caderno Paulista” da revista 
Quatro Rodas já trará uma página divulgando as oficinas 
certificadas do mês de publicação. E, em breve, o site da 
revista terá um espaço exclusivo com um guia completo 
de oficinas certificadas, incluindo sistema de busca e ou-
tros recursos. O objetivo é incentivar o leitor de Quatro 
Rodas a sempre procurar por serviços de oficinas entre 
as reparadoras certificadas pela parceria IQA-CESVI.

Montadoras são apresentadas à novidade
Em 14 de dezembro do ano passado, Sérgio Ricardo 
Fabiano, superintendente de negócios do CESVI, e Erika 
Nishiwaki, supervisora de desenvolvimento de negócios, 
realizaram, na sede do centro, uma apresentação para 
as montadoras do novo produto voltado para o setor de 
reparação: Oficina Certificada Quatro Rodas. Estiveram 
presentes os representantes das montadoras: Citroën, 
Fiat, GM, Ford, Mitsubishi, Peugeot, Toyota, Volkswagen 
e Hyundai.
Há mais de uma década, nascia a Classificação de Ofici-
nas CESVI, que tem agregado, ao longo de sua trajetória, 
conhecimento técnico ao setor automotivo, e contribuí-
do para a mudança no conceito de qualidade de serviços 
das oficinas. Em 2008, o CESVI estabeleceu uma parceria 
com o Instituto de Qualidade Automotiva, que resultou 
na Certificação IQA-CESVI, conferindo ainda maior in-
dependência e credibilidade. Atributos intensificados e 
estendidos com a inclusão da marca Quatro Rodas neste 
bem-sucedido trabalho de certificação. 

reguLaDora Busca 
aTuaLização no cesvi

O CESVI estabeleceu parceria com a Reauseg 
- Regulação e Auditoria de Seguros, na área 
de treinamento e desenvolvimento técnico. 
O anúncio foi feito por Eduardo Marcondes, 
diretor da Reauseg, no encontro anual dos 
funcionários da empresa, realizado em 12 de 
dezembro, na sede do centro de pesquisa. 
A empresa, que atua em Curitiba, Santa 
Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e na 
capital paulista, tem o objetivo de expandir 
suas atividades para todo o Estado de São 
Paulo. “Sabemos que para ampliar a atuação 
da empresa é essencial que nossa equipe es-
teja permanentemente atualizada”, afirmou 
Marcondes. “O CESVI possui o conhecimento 
das necessidades do mercado segurador, sen-
do capaz de formar e atualizar os técnicos do 
mercado regulador. Iniciaremos a utilização do 
sistema de orçamentos Órion, que certamente 
contribuirá para o aumento de nossa lucrativi-
dade”, completou. 

 Equipe da Reauseg no CESVI BRASIL
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antifurtos – obrigatoriedade 
é postergada mais uma vez

Como a revista já apontava em sua 
edição de agosto/ setembro de 2009, 
na matéria “Novidades da obrigatorie-
dade de antifurtos”, continua havendo 
prorrogações para o início da instalação 
obrigatória.
No dia 1º de fevereiro, o Contran (Con-
selho Nacional de Trânsito) publicou 
uma deliberação com novo cronograma 
para a obrigatoriedade de implanta-
ção dos sistemas antifurto em veículos 
novos. Anteriormente, a obrigatorie-
dade começaria justamente neste 1º 
de fevereiro. Esta é a segunda vez que 
o prazo foi estendido, pois o primeiro 
cronograma estabelecia que as insta-
lações tivessem início em agosto de 
2009. Agora, a data mudou para 1º de 
julho de 2010. Será a definitiva? Se for, 
a partir desse dia 20% da produção de 
automóveis deverá sair da montagem 
com o sistema instalado. 

No mês de janeiro, o CESVI recebeu a visita 
de Leôncio de Arruda, presidente do Sin-
cor-SP, para uma reunião de apresentação 
de produtos e serviços e para a discussão 
de um convênio entre as entidades, espe-
cificamente na área de automóvel. 
Arruda também conheceu mais a 
fundo os cursos técnicos do centro de 
pesquisa, que podem auxiliar os corre-
tores de seguros a entender melhor os 
diversos aspectos de um reparo de veí-
culo, na eventualidade de um sinistro. 
No convênio a ser firmado, também 
serão incluídos itens relacionados a se-
gurança viária e informativos técnicos 
ligados às atividades dos corretores de 
seguro de automóvel. 

Peritos de regulação na sede 
do centro
A Jopema - Reguladora de Sinistros realizou, em 5 de dezembro último, 
na sede do CESVI, a última reunião de 2009 de sua diretoria com gerentes, 
supervisores e coordenadores, cujos principais assuntos foram treinamentos 
técnicos e controle de resultados. Segundo José Roberto Macéa, diretor da 
Jopema, os funcionários da reguladora ficaram surpresos com a quantidade 
de atividades desenvolvidas pelo CESVI. “A oportunidade de conhecer o mais 
importante centro de pesquisa automotivo do País foi muito importante para 
o nosso time de peritos e supervisores de automóvel da cidade de São Paulo. 
O CESVI desenvolve um 
trabalho importante de 
pesquisa sobre métodos 
de reparação e normas de 
segurança, e isso tem que 
chegar aos profissionais 
envolvidos nesse mercado, 
inclusive aos peritos de 
regulação de sinistros. Por 
isso, esperamos desenvol-
ver, junto com o centro de 
pesquisa, treinamentos 
técnicos para a atualiza-
ção desses profissionais”, 
afirmou Macéa. 

Equipe da Jopema presente ao CESVI

Leôncio de Arruda, do Sincor-SP, e José Ramalho, 
do CESVI 

sincor-sP e cesvi discutem convênio
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Na cidade de São Paulo, em 2008, 
de cada quatro mortos no trân-
sito, 1,3 era motociclista, 1,8 pe-
destre, 0,7 motorista/passageiro 
de veículo e 0,2 ciclista, segundo 
as estatísticas da CET (Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego). 
As projeções de fatalidades são 
crescentes na medida em que a 
frota de motocicletas tende a 
aumentar não apenas para os 

profissionais que utilizam moto.
Em julho de 2009, foi regulamen-
tada a profissão de mototaxista 
e motoboy, de acordo com a Lei 
12.009, sancionada pelo presi-
dente da República. Na época, o 
CESVI BRASIL (Centro de Experi-
mentação e Segurança Viária) se 

manifestou contrário ao exercício 
da atividade de mototáxi por 
identificar um excessivo risco de 
acidentes a que estão sujeitos os 
passageiros desse transporte.
Essa normatização ainda alterou 
a Lei 9.503, de 1997, estabele-
cendo novas regras de segurança 
para os serviços de transporte 
remunerado de mercadorias em 
motocicletas e motonetas – o 
motofrete. 
Além da regulamentação dessas 
profissões, recentemente a Caixa 
Econômica Federal abriu uma 
linha de crédito para a aquisi-
ção de motocicletas no padrão 
motofrete, sendo também um 
fator que pode contribuir para 
o aumento da circulação desse 
tipo de veículo. O gerente de 
assuntos institucionais do CESVI, 
Eduardo Augusto dos Santos, es-
teve presente ao evento em que o 
ministro do Trabalho e Emprego, 
Carlos Lupi, oficializou o crédito, 
ocasião em que apresentou a con-
tribuição do centro de pesquisa 
para a segurança viária e veicular 
no País.
Diante desse novo cenário, o CES-
VI BRASIL enfatiza a importância 
do uso de equipamentos padro-
nizados, que, além de facilitar a 
identificação dos profissionais, 
contribui para a redução de aci-
dentes. Outro ponto importante 
é a instalação de equipamentos 
que monitorem as motocicletas, 
permitindo avaliar o comporta-
mento do motofretista, sendo 
acompanhado semanalmente 
pelas empresas do setor.

Em São Paulo, a licença para a 
realização da atividade somente é 
concedida se o profissional estiver 
adequado às condições estabele-
cidas pela Lei Municipal 14.491:
• Motocicleta na cor branca, 

freio a disco, pisca-alerta, e 
protetor de pernas;

• Antena corta-cerol;
• Idade máxima do veículo: oito 

anos;
• Refletivos bengala, tampa la-

teral e traseira;
• Veículo licenciado na categoria 

aluguel;
• Baú conforme a Resolução 219, 

do Contran;
• Autorização condumoto-qua-

lificação;
• Autorização motofrete-moto-

ciclista.
Além disso, o motofretista deve 
respeitar as exigências já previs-
tas nas Resoluções 219, 231 e 251, 
do Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito) , como: colete de 
segurança de alta visibilidade e 
faixa retrorrefletiva para capace-
te de segurança, certificados pelo 
Inmetro ; faixa retrorrefletiva 
para baú da motocicleta; e placa 
retrorrefletiva vermelha – cate-
goria aluguel.

Entidades de motos visitam o centro
Em janeiro, o CESVI recebeu a 
visita do diretor executivo do 
SindimotoSP, Rodrigo Ferreira, 
e do pres idente do Ins ti tuto 
Duas Rodas , Alexandre Silva, 
que tiveram a oportunidade de 
conhecer os estudos desenvol-
vidos pelo centro. 

Motofretista precisa seguir padrões

Moto que segue o padrão para o motofrete

Ministro Carlos Lupi (à esquerda) e Eduardo 
Santos, do CESVI (terceiro da esq. para a 
dir.) em evento que oficializou crédito para 
motofretistas
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Pelo uso do DPvaT

Por meio do Denatran (Departamento Nacional 
de Trânsito), o Ministério das Cidades lançou 
uma campanha nacional com informações sobre 
o acesso aos benefícios do Seguro DPVAT (Danos 
Pessoais Causados por Veículos Automotores de 
Via Terrestre). O seguro obrigatório, pago por 
proprietários de veículos anualmente, é utilizado 
para indenizar vítimas de acidentes provocados 
por veículos automotores.  
Podem solicitar a indenização todas as vítimas de 
acidentes de trânsito, sejam pedestres, ciclistas, 
passageiros e os próprios motoristas. Para solicitar 
o beneficio, não é necessário recorrer a terceiros; 
a vítima ou seus parentes podem ir diretamente 
a um dos postos de atendimento, levando os do-
cumentos necessários. As informações sobre os 
locais de atendimento e a documentação estão 
disponíveis no site www.dpvatseguro.com.br 
O beneficiário tem até três anos a contar do 
acidente para dar entrada na solicitação de in-
denização por morte e invalidez permanente, 
além do ressarcimento de despesas com hospitais, 
médicos, remédios e fisioterapia.
De acordo com os dados do Denatran, em 2007 
ocorreram 385.163 acidentes com vítimas; foram 
23.286 óbitos e 484.900 feridos. Muitas vítimas 
de acidentes ou seus parentes deixam de utilizar 
o dinheiro do seguro por desconhecimento. 

ceT renova convênio com cesvi
  
No dia 10 de fevereiro, o CESVI BRASIL renovou por mais três 
anos seu convênio de colaboração com a CET-SP (Companhia 
de Engenharia e Tráfego), que já mantinha desde 2006. A 
foto apresenta o momento da assinatura do convênio, com 
a presença de (da esquerda para a direita): Nancy Schneider, 
superintendente de educação e segurança da CET, Irineu 
Gnecco, diretor de planejamento e educação no trânsito da 
CET, José Aurelio Ramalho, diretor do CESVI, e José Antonio 
Oka, supervisor de segurança viária do CESVI.
O acordo inclui a realização, por parte do CESVI, de pesqui-
sas, treinamentos das equipes da CET, projetos de trânsito e 
prevenção de acidentes.
Um dos trabalhos em andamento, relacionados ao convênio, é 
a instalação do SIGA (Sistema de Gerenciamento de Acidentes); 
um produto do CESVI que fornecerá estatísticas completas 
sobre acidentes de trânsito nas ruas de São Paulo, com horas, 
locais e motivos mais 
frequentes, entre ou-
tros dados. Com essas 
informações, o órgão 
de trânsito poderá di-
recionar melhor seus 
esforços para reduzir 
acidentes e engarrafa-
mentos. 
O projeto já está na 
fase de carregamento 
de dados. 

Airbag - O airbag frontal para o con-
dutor e o passageiro do banco dian-
teiro (um equipamento suplementar 
de retenção, complementar ao cinto 
de segurança) foi definido como 
equipamento obrigatório de veículo 
(veículos de passageiros com até oito 
assentos e de carga com massa não 
superior a 3,5 toneladas), pela Lei nº 
11.910, de 2009, e teve seu cronogra-
ma de implantação estabelecido na 
Resolução Contran 311/2009:

• Automóveis e veículos deles de-
rivados em produção, nacionais 
ou importados: 8% da produ-
ção a partir de 1º de janeiro de 
2010. Essa porcentagem deverá 
subir para 15% a partir de 1º de 
janeiro de 2011.

• Novos projetos de automóveis e 
veículos deles derivados, nacio-
nais ou importados: 10% da pro-
dução em 1º de janeiro de 2011.

Lembrando que, a partir de 1º de 
janeiro de 2013, toda produção de 
novos projetos deverá sair com esse 
recurso, o que também deverá acon-
tecer a partir de 1º de janeiro de 2014 
para os modelos já em produção.
ABS - O sistema de antitravamento de 
rodas foi definido como obrigatório 
para os veículos novos de passageiros 
e de carga pela Resolução Contran 
312/2009, que também estabeleceu 
o cronograma de implantação:

• Veículos de passageiros com até 
oito assentos e de carga com 
massa não superior a 3,5 tone-
ladas, nacionais ou importados: 
8% da produção a partir de 1º 
de janeiro de 2010. Essa porcen-
tagem deverá subir para 15% a 
partir de 1º de janeiro de 2011.

• Demais tipos de veículos têm 
como primeira etapa: 40% da pro-
dução em 1º de janeiro de 2013.

Lembrando que, a partir de 1º de 
janeiro de 2014, todos os tipos de 
veículos indicados na resolução, já 
em produção ou de novos projetos, 
deverão sair com esse recurso.
Ainda antes da obrigatoriedade 
desses itens de segurança, o CESVI 
vinha comunicando ao mercado a 
importância desses equipamentos, 
confirmada por meio de suas pes-
quisas e estudos. Exemplos disso 
foram o estudo que apontava a 
eficiência do airbag em salvar vi-
das e as pesquisas envolvendo o 
comportamento do consumidor 
em relação ao ABS. Mais para o 
meio do ano, o CESVI vai publicar 
nova edição de sua publicação que 
apresenta a presença do ABS nos 
veículos comercializados no Brasil, 
com mais dados que permitam 
ao mercado avaliar a evolução da 
oferta do sistema. 

Momento da assinatura

airbag e abs – cronograMa de iMplantação teM priMeira etapa
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Na cidade de São Paulo, em 2008, 
de cada quatro mortos no trân-
sito, 1,3 era motociclista, 1,8 pe-
destre, 0,7 motorista/passageiro 
de veículo e 0,2 ciclista, segundo 
as estatísticas da CET (Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego). 
As projeções de fatalidades são 
crescentes na medida em que a 
frota de motocicletas tende a 
aumentar não apenas para os 

profissionais que utilizam moto.
Em julho de 2009, foi regulamen-
tada a profissão de mototaxista 
e motoboy, de acordo com a Lei 
12.009, sancionada pelo presi-
dente da República. Na época, o 
CESVI BRASIL (Centro de Experi-
mentação e Segurança Viária) se 

manifestou contrário ao exercício 
da atividade de mototáxi por 
identificar um excessivo risco de 
acidentes a que estão sujeitos os 
passageiros desse transporte.
Essa normatização ainda alterou 
a Lei 9.503, de 1997, estabele-
cendo novas regras de segurança 
para os serviços de transporte 
remunerado de mercadorias em 
motocicletas e motonetas – o 
motofrete. 
Além da regulamentação dessas 
profissões, recentemente a Caixa 
Econômica Federal abriu uma 
linha de crédito para a aquisi-
ção de motocicletas no padrão 
motofrete, sendo também um 
fator que pode contribuir para 
o aumento da circulação desse 
tipo de veículo. O gerente de 
assuntos institucionais do CESVI, 
Eduardo Augusto dos Santos, es-
teve presente ao evento em que o 
ministro do Trabalho e Emprego, 
Carlos Lupi, oficializou o crédito, 
ocasião em que apresentou a con-
tribuição do centro de pesquisa 
para a segurança viária e veicular 
no País.
Diante desse novo cenário, o CES-
VI BRASIL enfatiza a importância 
do uso de equipamentos padro-
nizados, que, além de facilitar a 
identificação dos profissionais, 
contribui para a redução de aci-
dentes. Outro ponto importante 
é a instalação de equipamentos 
que monitorem as motocicletas, 
permitindo avaliar o comporta-
mento do motofretista, sendo 
acompanhado semanalmente 
pelas empresas do setor.

Em São Paulo, a licença para a 
realização da atividade somente é 
concedida se o profissional estiver 
adequado às condições estabele-
cidas pela Lei Municipal 14.491:
• Motocicleta na cor branca, 

freio a disco, pisca-alerta, e 
protetor de pernas;

• Antena corta-cerol;
• Idade máxima do veículo: oito 

anos;
• Refletivos bengala, tampa la-

teral e traseira;
• Veículo licenciado na categoria 

aluguel;
• Baú conforme a Resolução 219, 

do Contran;
• Autorização condumoto-qua-

lificação;
• Autorização motofrete-moto-

ciclista.
Além disso, o motofretista deve 
respeitar as exigências já previs-
tas nas Resoluções 219, 231 e 251, 
do Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito) , como: colete de 
segurança de alta visibilidade e 
faixa retrorrefletiva para capace-
te de segurança, certificados pelo 
Inmetro ; faixa retrorrefletiva 
para baú da motocicleta; e placa 
retrorrefletiva vermelha – cate-
goria aluguel.

Entidades de motos visitam o centro
Em janeiro, o CESVI recebeu a 
visita do diretor executivo do 
SindimotoSP, Rodrigo Ferreira, 
e do pres idente do Ins ti tuto 
Duas Rodas , Alexandre Silva, 
que tiveram a oportunidade de 
conhecer os estudos desenvol-
vidos pelo centro. 

Motofretista precisa seguir padrões

Moto que segue o padrão para o motofrete

Ministro Carlos Lupi (à esquerda) e Eduardo 
Santos, do CESVI (terceiro da esq. para a 
dir.) em evento que oficializou crédito para 
motofretistas
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Por meio do Denatran (Departamento Nacional 
de Trânsito), o Ministério das Cidades lançou 
uma campanha nacional com informações sobre 
o acesso aos benefícios do Seguro DPVAT (Danos 
Pessoais Causados por Veículos Automotores de 
Via Terrestre). O seguro obrigatório, pago por 
proprietários de veículos anualmente, é utilizado 
para indenizar vítimas de acidentes provocados 
por veículos automotores.  
Podem solicitar a indenização todas as vítimas de 
acidentes de trânsito, sejam pedestres, ciclistas, 
passageiros e os próprios motoristas. Para solicitar 
o beneficio, não é necessário recorrer a terceiros; 
a vítima ou seus parentes podem ir diretamente 
a um dos postos de atendimento, levando os do-
cumentos necessários. As informações sobre os 
locais de atendimento e a documentação estão 
disponíveis no site www.dpvatseguro.com.br 
O beneficiário tem até três anos a contar do 
acidente para dar entrada na solicitação de in-
denização por morte e invalidez permanente, 
além do ressarcimento de despesas com hospitais, 
médicos, remédios e fisioterapia.
De acordo com os dados do Denatran, em 2007 
ocorreram 385.163 acidentes com vítimas; foram 
23.286 óbitos e 484.900 feridos. Muitas vítimas 
de acidentes ou seus parentes deixam de utilizar 
o dinheiro do seguro por desconhecimento. 

ceT renova convênio com cesvi
  
No dia 10 de fevereiro, o CESVI BRASIL renovou por mais três 
anos seu convênio de colaboração com a CET-SP (Companhia 
de Engenharia e Tráfego), que já mantinha desde 2006. A 
foto apresenta o momento da assinatura do convênio, com 
a presença de (da esquerda para a direita): Nancy Schneider, 
superintendente de educação e segurança da CET, Irineu 
Gnecco, diretor de planejamento e educação no trânsito da 
CET, José Aurelio Ramalho, diretor do CESVI, e José Antonio 
Oka, supervisor de segurança viária do CESVI.
O acordo inclui a realização, por parte do CESVI, de pesqui-
sas, treinamentos das equipes da CET, projetos de trânsito e 
prevenção de acidentes.
Um dos trabalhos em andamento, relacionados ao convênio, é 
a instalação do SIGA (Sistema de Gerenciamento de Acidentes); 
um produto do CESVI que fornecerá estatísticas completas 
sobre acidentes de trânsito nas ruas de São Paulo, com horas, 
locais e motivos mais 
frequentes, entre ou-
tros dados. Com essas 
informações, o órgão 
de trânsito poderá di-
recionar melhor seus 
esforços para reduzir 
acidentes e engarrafa-
mentos. 
O projeto já está na 
fase de carregamento 
de dados. 

Airbag - O airbag frontal para o con-
dutor e o passageiro do banco dian-
teiro (um equipamento suplementar 
de retenção, complementar ao cinto 
de segurança) foi definido como 
equipamento obrigatório de veículo 
(veículos de passageiros com até oito 
assentos e de carga com massa não 
superior a 3,5 toneladas), pela Lei nº 
11.910, de 2009, e teve seu cronogra-
ma de implantação estabelecido na 
Resolução Contran 311/2009:

• Automóveis e veículos deles de-
rivados em produção, nacionais 
ou importados: 8% da produ-
ção a partir de 1º de janeiro de 
2010. Essa porcentagem deverá 
subir para 15% a partir de 1º de 
janeiro de 2011.

• Novos projetos de automóveis e 
veículos deles derivados, nacio-
nais ou importados: 10% da pro-
dução em 1º de janeiro de 2011.

Lembrando que, a partir de 1º de 
janeiro de 2013, toda produção de 
novos projetos deverá sair com esse 
recurso, o que também deverá acon-
tecer a partir de 1º de janeiro de 2014 
para os modelos já em produção.
ABS - O sistema de antitravamento de 
rodas foi definido como obrigatório 
para os veículos novos de passageiros 
e de carga pela Resolução Contran 
312/2009, que também estabeleceu 
o cronograma de implantação:

• Veículos de passageiros com até 
oito assentos e de carga com 
massa não superior a 3,5 tone-
ladas, nacionais ou importados: 
8% da produção a partir de 1º 
de janeiro de 2010. Essa porcen-
tagem deverá subir para 15% a 
partir de 1º de janeiro de 2011.

• Demais tipos de veículos têm 
como primeira etapa: 40% da pro-
dução em 1º de janeiro de 2013.

Lembrando que, a partir de 1º de 
janeiro de 2014, todos os tipos de 
veículos indicados na resolução, já 
em produção ou de novos projetos, 
deverão sair com esse recurso.
Ainda antes da obrigatoriedade 
desses itens de segurança, o CESVI 
vinha comunicando ao mercado a 
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comportamento do consumidor 
em relação ao ABS. Mais para o 
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Momento da assinatura

airbag e abs – cronograMa de iMplantação teM priMeira etapa
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Acontece30

notAS

• Presentes em 17 Estados, com 180 mil sinistros atendi-
dos em 2009, a Auto Reg e a Auto Vis estão amplian-
do em mais de 40 pontos a utilização do sistema Órion.

• Pela Estrada Afora é o título da série que o Denatran 
apresenta, na TV Cultura, conscientizando o público 
infantil sobre respeito e solidariedade no trânsito.

• Revista Auto Reparo, publicação do CESVI voltada 
para o setor de reparação, chega à décima edição.

• Empresa que presta serviços em todo o Estado de 
São Paulo, e agora com novo escritório no bairro do 
Brooklin, na capital paulista, a MS Reguladora está 
acertando os detalhes para uma agenda de treina-
mento com todos os peritos que usarão o módulo de 
orçamentação do Órion. 

MAIS JOVENS PROFISSIONAIS 
NO SETOR DE REPARAçãO
O projeto Repare Bem tem mais uma turma formada. 
Em dezembro passado, mais uma turma de meninos 
da instituição Cidade dos Meninos foi formada em 
funilaria e pintura. 
Durante o ano letivo, esses meninos passaram por 
treinamentos diários na sede da Cidade dos Meni-
nos, que possui uma estrutura apropriada para o 
treinamento prático que foi desenvolvido pelo CESVI 
BRASIL. Alem de ser equipada com ferramental e 
equipamentos para a prática dos reparos de funilaria 
e pintura, a unidade possui um laboratório de tintas, 
estufa de pintura e bancada de estiramento, alem 
dos equipamentos e insumos necessários ao dia a 
dia de uma oficina. 
Ao longo do período de treinamento, esse grupo de 
jovens é visitado por um instrutor do CESVI que, a 
cada dois meses, acompanha o desenvolvimento dos 
formandos e também auxilia tecnicamente o instru-
tor responsável pelas aulas da instituição. 
Além disso, os meninos visitam o CESVI duas vezes 
por ano, quando apresentam os conhecimentos que 
adquiriram no curso. Na formação da turma de 2009, 
que ocorreu no dia 19 de dezembro, foi realizada 
a cerimônia de encerramento do curso na própria 
sede da entidade, com a presença dos familiares 
dos jovens. 
Muitos dos alunos do projeto Repare Bem já foram 
absorvidos pelas oficinas da região de Campinas, 
inclusive mesmo antes de se formarem. Seus maio-
res diferenciais é que se trata de novos profissionais 
sem vícios de mercado, treinados nas técnicas mais 
modernas de reparação, com a supervisão constante 
do CESVI BRASIL.
O projeto Repare Bem teve início em 2002, em 
parceria com a Associação Esperança Sem Limites, 
de Campinas. Cerca de 140 jovens já passaram 
pela formação profissionalizante desta iniciativa. 
Instituições interessadas em ações de parceria com 
o Repare Bem podem entrar em contato com o 
CESVI pelo telefone (11) 3948-4830, ou pelo e-mail 
lcairo@cesvibrasil.com.br 

cLassiFicação De Danos 
enTra em vigor 

A Resolução Contran 297/2008 entrou em vigor 
em 1º de janeiro de 2010, estabelecendo o re-
latório de avarias para a classificação dos danos 
decorrentes de acidentes e os procedimentos 
para a regularização ou baixa dos veículos e 
outras providências.
Este relatório, que classifica os danos de veículos 
como sendo de pequena, média e grande monta, 
foi desenvolvido pelo CESVI BRASIL, que tam-
bém tem treinado centenas de policiais rodoviá-
rios do País inteiro, de modo a proporcionar-lhes 
capacitação para esta avaliação.
É mais uma contribuição do CESVI para o apri-
moramento das legislações de trânsito, sempre 
no intuito de tornar nosso trânsito mais seguro 
e fluido. 

Policiais recebem treinamento de classificação de danos 
no CESVI
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