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O PERFIL DA BATIDA
DE FRENTE
Os dados comprovaram qual o tipo de 
impacto mais frequente no trânsito 
brasileiro: o impacto frontal está no topo da 
lista, representando mais de 67% do total. 
Já o impacto lateral e o impacto traseiro, 
juntos, representam pouco mais de 30%. 

CAR GROUP TEM RAZÃO
Esses resultados estão alinhados 
com os estudos de impactos de baixa 
velocidade realizados no CESVI BRASIL. Se 
compararmos as porcentagens de impactos 
frontais e traseiros que ocorrem no trânsito 
brasileiro, junto com a porcentagem 
agregada ao custo total da reparação 
dianteira e traseira descrita na fórmula do 
CAR Group, é possível ver o sincronismo dos 
estudos de reparabilidade do CESVI com a 
realidade. O mercado segurador recebe do 
CESVI, portanto, informações absolutamente 
fiéis ao que acontece em nossas vias.
O estudo mostrou que, na somatória das 
porcentagens dos impactos, mais de 85% 
deles estão entre dianteiro e traseiro, mesma 
porcentagem que o CAR Group considera na 
fórmula do índice – tendo uma variação no 
percentual para cada tipo de impacto.
O CAR Group avalia os custos de reparação 
da dianteira e da traseira do veículo, além 
de mão de obra e cesta básica de peças. É 
considerado um peso de 60% do valor do 
reparo da dianteira e 25% da traseira.

U m estudo recente realizado pelo CESVI comprovou 
uma realidade que era percebida pelo mercado, por 
montadoras e proprietários de veículos, mas sem 

dados que o assegurassem. O CESVI analisou mais de 
270 mil sinistros de veículos segurados para identificar 
quais os tipos de batidas mais frequentes no trânsito 
brasileiro – impactos frontais, laterais ou traseiros.
Desse total, foram consultados para o estudo apenas os 
que possuíam classificação de danos – mais de 23 mil 
sinistros. Essa classificação foi dividida em danos leves, 
danos médios e danos severos. 
São considerados leves aqueles em que o veículo 
sinistrado teve pouco dano à carroceria e em suas peças 
de acabamento – geralmente resultantes de um impacto 
de baixa velocidade. Os médios são danos superiores, 
fruto de um impacto de média velocidade. Já os danos 
severos são resultantes de impactos de grandes 

proporções, geralmente provocados por batidas em alta 
velocidade. (O estudo não contemplou as velocidades dos 
impactos porque os registros de sinistros não informam 
esse dado.)
As informações dos sinistros foram coletadas no sistema 
Órion – software de orçamento de reparos de veículos 
do CESVI, que tramita mais de 1 milhão de sinistros por 
ano. Os sinistros foram coletados de forma aleatória e 
em todos os Estados do Brasil. Vale lembrar que a frota 
analisada foi apenas de veículos segurados. 

O CESVI APRESENTOU OS RESULTADOS 
DESSE ESTUDO NUMA COMISSÃO DE 

TESTES DE IMPACTOS VEICULARES 
DA AEA (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENGENHARIA AUTOMOTIVA), EM CONJUNTO 
COM MONTADORAS E SISTEMISTAS DA 

INDÚSTRIA AUTOMOTIVA. 
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ESTUDO DO CESVI COMPROVA: OS BRASILEIROS BATEM MAIS O CARRO DE FRENTE. 
CONCLUSÃO ESTÁ EM LINHA COM AS ANÁLISES DO CAR GROUP
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MAIS DANOS LEVES
A classificação de danos também teve suma importância no estudo, pois 
com isso o CESVI pôde mostrar a relevância de realizar impactos de 
baixa velocidade para a precificação do seguro. As análises mostram que 
os impactos frontais, laterais e traseiros possuem um maior número de 
sinistros com classificação de dano leve, representando colisões com 
velocidades mais reduzidas. Os danos leves compõem 49% dos mais 
de 23 mil sinistros avaliados, enquanto os impactos de danos médios e 
severos representaram 30% e 21% respectivamente.
Nos impactos de danos leves, a região frontal representou 36,12% do 
total. Na traseira, foram 6,74% dos sinistros analisados. 

Região do Impacto

17,36%

Pequena Monta Frontal  8394 36,12%
 Lateral  1426 6,14%
 Traseiro 1566 6,74%

Média Monta Frontal  4407 18,97%
 Lateral  1193 5,13%
 Traseiro 1395 6,00%

Grande Monta Frontal 2843 12,23%
 Lateral  941 4,05%
 Traseiro 1072 4,61%

Frontal Lateral Traseira

67,35 15,29%
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