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INCLUSÃO
E SEGURANÇA

Mais do que nunca, há um debate na sociedade 
brasileira sobre o papel e os riscos de motos 
e bicicletas em nossas vias. De um lado, 

estão os usuários. Pessoas que precisam delas para 
se locomover ao trabalho, ou realmente trabalham 
com elas, ou ainda usam-nas para o lazer. É gente que 
defende um maior espaço em nossas ruas e avenidas 
para esses veículos. Do outro lado, estão os que 
acreditam que a insegurança associada às duas rodas 
não tem lugar no trânsito de cidades grandes, como 
São Paulo e Rio de Janeiro.
No meio desses dois polos, está todo o resto 
da sociedade. Que vê razões nos dois lados, mas 
que precisa de mais informações técnicas para 
o embasamento de suas opiniões. E é aí que entra 
a missão do CESVI. Nesta edição da revista, trazemos 
ao leitor resultados de estudos, dados e a opinião 
de especialistas sobre motos e bicicletas. Você vai ver, 
por exemplo, que a moto começa a seguir os passos 
do que vem acontecendo aos veículos de quatro rodas, 
com uma incorporação progressiva de sistemas 
de segurança como o ABS. Falamos disso com um 
engenheiro da Honda e tratamos desse assunto em um 
estudo inédito – cujos principais resultados você confere 

aqui – sobre a presença 
do sistema antibloqueio 
das rodas nas 
motocicletas oferecidas 
em nosso mercado.
Cicloativistas e representantes de entidades ligadas 
às motos às vezes sentem-se colocados de lado pela 
sociedade – que consideram formada e educada em 
torno do carro. Em parte, têm razão. Mas não é assim 
aqui no CESVI. Por isso temos pesquisado e dedicamos 
uma edição inteira para motos e bicicletas na nossa 
publicação mais importante. Porque queremos contribuir 
para que tenhamos uma visão mais justa e abrangente 
do papel desses veículos no nosso dia a dia. 
Com a esperança de que, sim, haja espaço para todos. 
Desde que a segurança venha sempre em primeiro lugar.

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor de operações
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Derrapamos
Faltou mencionar o crédito para o fotógrafo Alexandre Martins Xavier 
na seção “Antena” da última edição.
A foto da notícia “O futuro da reparação”, na seção “Painel”, 
também foi dele.
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ENSAIOS DE 
IMPACTO:
PEUGEOT

208

Novo compacto da marca 
francesa chega ao mercado 
com o pé direito: ficou em 
terceiro lugar no ranking
CAR Group

Bruno Henrique Honorato Espindola

Divulgação
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Boa notícia para quem deseja ter um 208 na garagem. 
Entre os veículos da categoria hatch compacto, 
o novo Peugeot 208 teve desempenho bastante positivo: 

após o impacto na pista de crash-tests do CESVI BRASIL, 
seu comportamento estrutural ficou entre os melhores 
do ranking CAR Group – obtendo a terceira posição entre 
os carros de sua categoria.
O veículo, que está nas concessionárias desde abril, é fabricado 
em Porto Real (RJ), na unidade da PSA Peugeot Citroën.
Confira a seguir como o veículo se comportou nos ensaios 
de impacto dianteiro e traseiro. E também sua classificação 
nos outros indicadores realizados pelo centro de pesquisa.
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Alexandre M. Xavier

Impacto dianteiro
No crash-test feito na parte dianteira do Peugeot 208, o número de peças estruturais 
afetadas foi pequeno. Isso fez com que o custo total da reparação dianteira fosse baixo
– fator de maior ponderação para o estudo CAR Group –, justificando a sua ótima 
classificação no ranking. 
Um dos fatores determinantes para esse bom desempenho foi a presença de uma 
travessa frontal com crash-box – peça que visa a absorver parte da energia do impacto
em colisões de baixa velocidade. Além dela, a equipe técnica do CESVI também observou 
a presença de um absorvedor de impacto. 
Essas peças cumpriram suas funções de absorver parte da energia da batida.
E assim não houve necessidade de substituição para as peças estruturais
– como, por exemplo, a longarina, que necessitou apenas de um reparo em sua extremidade.
Esse conjunto de proteção fez a diferença: menos peças atingidas, menor custo na oficina.
Para a dianteira, só foi necessário realizar um rápido processo de estiramento
– para a reparação da extremidade da longarina e o alojamento do conjunto óptico.
Mas é importante ressaltar que os componentes mecânicos, como o radiador,
o condensador e o eletroventilador, não foram atingidos no ensaio. 

Impacto traseiro
Novamente, o crash-box foi fundamental. Com a presença da travessa traseira,
não houve necessidade de estiramento para a reparação. Ganho de tempo,
custo menor.
Das peças afetadas no impacto, só a tampa do gancho-reboque precisou
de substituição – além da própria travessa com crash-box, que está ali para 
deformar mesmo.
O reparo das demais peças elevou o tempo da reparação traseira, o que não
foi suficiente para tirar sua boa colocação no ranking, já que o custo de materiais
e insumos de pintura foi baixo.  
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FICHA TÉCNICA DO PEUGEOT 208

Motor / Posição
Construção
Cilindrada
Nº de válvulas
Combustível
Potência

Torque

Câmbio

Tração
Direção
Suspensão dianteira
 
Suspensão traseira

Freio dianteiro 
Freio traseiro

Altura
Largura carroceria
sem retrovisores

Comprimento
Entre-eixos
Peso
Tanque

Porta-malas
Pneus e rodas
Carroceria

No de portas
No de ocupantes
Categoria

Dianteiro / Transversal
4 cilindros em linha

                        1.500 cm3                                                                                1.600 cm3 

8 válvulas                            16 válvulas
Gasolina e/ou etanol

89cv a 5.500 rpm (gasolina)                 115cv a 6.000 rpm (gasolina)
93cv a 5.500 rpm (etanol)                   122cv a 5.800 rpm (etanol) 

13,5 mkgf a 3.000 rpm (gasolina)                  15,5 mkgf a 4.000 rpm (gasolina)
14,2 mkgf a 3.000 rpm (etanol)                    16,4 mkgf a 4.000 rpm (etanol)

                                 Manual 5 marchas                                    Automático sequencial
                                           4 marchas       

Dianteira
Elétrica com assistência variável 

Tipo pseudoMcPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos 
pressurizados à gás e barra estabilizadora

Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos pressurizados
a gás e barra estabilizadora

    Discos sólidos                       Discos ventilados
Tambor 8”

1.472 mm

1.702 mm

3.966 mm
2.541 mm

1.076 kg                  1086 kg                   1.153 kg                      1.189 kg
55 litros

285 litros
195/60 R15                                                    195/55 R16

Monobloco
5 portas
5 lugares

Hatch compacto

VERSÃO ACTIVE 1.5 ALLURE 1.5 GRIFFE 1.6 GRIFFE 1.6 Aut.
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do Peugeot 208 em mais dois 
indicadores do CESVI BRASIL 
– Visibilidade e Danos
de Enchente – permitindo 
a comparação com outros 
modelos da mesma categoria.

visiBilidade

danos de enchente
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PRISMA
Novo sedan compacto

da marca Chevrolet tem
novidades e uma 

reparabilidade favorável,
ficando entre os 

primeiros da categoria

Bruno Henrique Honorato Espindola

Divulgação
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derivado da estrutura do Onix, o novo Chevrolet Prisma chega 
ao mercado brasileiro para competir na categoria dos sedans 
compactos. Sua versão de entrada tem preço em torno de R$ 35 

mil, e o carro chega com novidades. Uma delas é o BringGo, um sistema 
completo de navegação que, além de mapas 3-D, mostra atualização 
do trânsito em tempo real. Esse aplicativo indica pontos de interesse 
para o motorista, como postos de gasolina mais próximos, por exemplo 
– combinando localização com segurança.
Mas o assunto aqui é reparabilidade. E o novo modelo da General Motors 
foi bem também nesse aspecto. Como você vai conferir em seguida.

ENSAIOS DE 
IMPACTO: 



PRISMA

Revista CESVI 11

D
iv
ul

ga
çã

o

Luciana Ruffato

Impacto dianteiro
A reparação da parte da frente do Novo Prisma teve um custo mais elevado,
em função dos preços de suas peças praticados no mercado. Ainda assim,
o veículo assumiu a terceira posição no ranking CAR Group, estando entre
os melhores colocados do estudo – fator devido sobretudo ao baixo tempo
de reparação.
Outro fator que contribuiu foi a presença de uma travessa frontal com crash-box,
peça que visa a absorver parte da energia de impacto em colisões de baixa
velocidade. Essa peça permitiu que grande quantidade de peças estruturais
fosse reparada apenas com o processo de estiramento a frio, sem a necessidade
de uma substituição parcial – reduzindo assim o tempo total da reparação dianteira.
E houve ainda outro destaque positivo: a montadora oferece um kit de reposição
para a fixação do radiador. 

Impacto traseiro
A quantidade de peças atingidas na traseira do Novo Prisma se deve
à ausência da uma travessa com crash-box nessa parte do carro.
O absorvedor de impacto cumpriu com a sua função de reduzir parte
da energia de impacto, mas não evitou que algumas peças estruturais
precisassem ser substituídas, como o painel traseiro e a extremidade
da longarina traseira.
A substituição dessas duas peças elevou o custo da reparação,
não apenas pelo valor das peças, mas também pela mão de obra envolvida.
Para a reparação, foi necessário utilizar o processo de estiramento a frio.
A substituição parcial da longarina traseira foi feita com processo de solape
(união de chapas sobrepostas), garantindo a resistência da peça e a qualidade
no processo de substituição parcial.  
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FICHA TÉCNICA DO NOvO PRISMA

Motor / Posição
Construção
Cilindrada
Nº de válvulas
Combustível
Potência

Torque

Taxa de compressão
Câmbio

Tração
Direção
Suspensão dianteira
 
Suspensão traseira

Freio dianteiro 
Freio traseiro

Altura
Largura carroceria
sem retrovisores

Comprimento
Entre-eixos
Peso
Tanque

Porta-malas
Pneus e rodas
Carroceria

No de portas
No de ocupantes
Categoria

Dianteiro / Transversal
4 cilindros em linha

999 cm3                                                                                1.389 cm3 

8 válvulas                    
Gasolina e/ou etanol

78cv a 6.400 rpm (gasolina)                 98cv a 6.000 rpm (gasolina)
80cv a 6.400 rpm (etanol)                   106cv a 6.000 rpm (etanol) 

9,5 mkgf a 5.200 rpm (gasolina)                  13.0 mkgf a 4.800 rpm (gasolina)
9,8 mkgf a 5.200 rpm (etanol)                    13,9 mkgf a 4.800 rpm (etanol)

12,6 : 1                                            12,4 : 1    
Manual 5 marchas

Dianteira
Hidráulica

Independente tipo “McPherson”, barra estabilizadora ligada à haste tensora, molas helicoidais
com carga lateral linear, amortecedor telescópico pressurizado estrutural.

Semi-independente, com eixo torção, sem barra estabilizadora, mola helicoidal com constante 
elástica linear e amortecedor telescópico pressurizado.

Discos ventilados

Tambor 8”

1.484 mm

1.705 mm

4.275 mm
2.528 mm

1.031 kg                               1.029 kg                                1.079 kg
54 litros

500 litros
  185/70 R14 (aço)                    185/65 R15 (aço)               185/65 R15 (liga leve) 

Monobloco
4 portas
5 lugares

Sedan Compacto

VERSÃO LT 1.0 8V FLEX LT 1.4 8V FLEX GRIFFE 1.6 Aut.

Veja como foi o desempenho 
do Chevrolet Prisma em mais 
dois indicadores do CESVI BRASIL 
– Visibilidade e Danos 
de Enchente – permitindo 
a comparação com outros 
modelos da mesma categoria.

visiBilidade

danos de enchente
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caRRos e Bicicletas podem conviveR em haRmonia? 
cada vez mais, os ciclistas estão Reivindicando seu 
espaço no tRânsito. mas como fica a seguRança 
nessa nova Relação do espaço uRBano?

Alexandre Carvalho dos Santos

BICICLETA: O NOvO EL EMENTO DO TRâNSITO

a legislação brasileira foi pensada, em geral, 
para as pessoas que utilizam carros. Os próprios 
ciclistas não conhecem seus direitos”. Quem afirma 

isso é o urbanista, professor da FAU/USP e vereador 
da cidade de São Paulo, Nabil Bonduki. Ele foi um dos 
participantes da edição deste ano do Fórum Abraciclo, 
cujo tema foi Mobilidade e Segurança em Duas Rodas. 
Bonduki foi um dos especialistas presentes que 
defenderam a construção de mais ciclovias nas cidades, 
além de alguns direitos especiais para quem anda 
de bicicleta. Por exemplo, que possam compartilhar 
a calçada com os pedestres em determinados trechos. 
E também a criação de espaços específicos para que 
as bicicletas possam sair à frente dos carros e motos 
no semáforo – o que chamam de “bike box”. “A lei do 
menor esforço é um privilégio dos ciclistas e pedestres. 
A bicicleta não precisa seguir as regras impostas para 
os carros. Posso transitar pela calçada e parar minha 
bicicleta, caso alguém se aproxime”, afirmou William 
Cruz, responsável pelo projeto Vá de Bike!
Os participantes do evento, que aconteceu em maio, 
não são os únicos a pensar assim. Nos últimos anos, 
ciclistas de diversas partes do Brasil têm buscado um 
espaço no trânsito que julgam poder compartilhar com 
os veículos de maior porte. Essa busca, no entanto, 
nem sempre é tranquila. Os motoristas ainda não sabem 
como lidar com a bicicleta, as vias não foram projetadas 
para um compartilhamento seguro, e muitos ciclistas 
têm tornado esse convívio uma aventura – que às vezes 
acaba de forma trágica.

18

“

Alexandre Martins Xavier
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BICICLETA: O NOvO EL EMENTO DO TRâNSITO
Segundo dados da Companhia de Engenharia 
de Tráfego de São Paulo (CET-SP), 
787 ciclistas ficaram feridos em acidentes 
de trânsito na cidade em 2011. E 49 morreram. 
Note que a CET-SP não tem informações 
sobre a gravidade dos ferimentos. Uma coisa 
é certeza: se o acidente virou dado oficial, 
é porque houve uma ocorrência registrada. 
Algo que não acontece quando o machucado 
é apenas um arranhão. Pode ter sido pior.

números da insegurança
Segundo o Diário Oficial do Estado de São Paulo, 3,4 mil ciclistas 
foram internados em hospitais estaduais em 2011, com um custo 
de R$ 3,2 milhões para o governo paulista. Em uma matéria intitulada 
“Mais ciclistas, mais acidentes”, o Diário – que pertence ao governo, 
o que dá tom oficial ao texto – abriu espaço para uma declaração 
do chefe do Grupo de Trauma Ortopédico do Hospital das Clínicas, Jorge 
dos Santos Silva, que é contra o compartilhamento das vias entre carros 
e bicicletas. Segundo ele, os ciclistas não deveriam pedalar no trânsito 
de São Paulo: “só é uma opção segura de lazer em cidades menores, 
parques públicos e em ciclovias aos domingos”.
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O CESVI ouviu com exclusividade o consultor 
em engenharia urbana Luiz Célio Bottura, 
ex-presidente da Dersa, que também 
é contrário à circulação de bicicletas entre 
os carros. “Eu tenho uma visão voltada para 
a preservação de vidas. O para-choque 
da bicicleta é a própria cabeça do ciclista, 
é o braço dele, a perna... Então essa 
fragilidade é incompatível com vias por onde 
passam veículos de maior porte. São Paulo 
não foi feita para a bicicleta. É muito arriscado.”

china – 21%
eua – 15%
Japão – 8%
Índia – 8%
Brasil – 4%
alemanha – 4%
frança – 3%
outros – 37%

 2009 2010 2011

feRidos 821 831 787

moRtos  61 49 49

acidentes envolvendo bicicletas
– são paulo (capital)

Brasil é o 5º maior
consumidor de bicicletas

Neste debate sobre o compartilhamento 
das vias, os ciclistas têm tomado a frente com 
uma postura mais incisiva. Têm reivindicado seu 
espaço no trânsito e tentado ocupá-lo – mesmo 
que as condições ainda não sejam seguras 
para eles. 
Tomam como exemplo cidades europeias como 
Amsterdã, na Holanda. Lá, 50% da população  
faz seus deslocamentos para trabalho e lazer 
de bicicleta, e há sinalizações e semáforos 
específicos para as bikes na cidade inteira. 
Na Holanda, aliás, há mais de 20 mil 
quilômetros de ciclovias.

ativismo em duas rodas
Ok, mas São Paulo não é Amsterdã, você pode pensar. Mas deveria ser, 
respondem os cicloativistas. O termo se refere às pessoas que militam 
pelo uso da bicicleta como meio de transporte nas cidades, por se tratar 
de um veículo que não polui, não cria congestionamentos e ainda faz 
bem para a saúde. Eles correm atrás de seus direitos pressionando as 
autoridades para que tomem medidas no sentido de viabilizar a locomoção 
em duas rodas.
Em março, um grupo de cicloativistas realizou um encontro com 
o prefeito Fernando Haddad, pedindo que a administração municipal 
paulistana defendesse o compartilhamento das vias públicas. Haddad 
prometeu fornecer mais verbas para a construção de ciclovias 
e ciclofaixas, além de ampliar a participação dos ciclistas nas esferas 
de decisão, juntamente com a Secretaria dos Transportes e a CET-SP.
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O debate certamente se estende, porque 
as próprias autoridades de trânsito estão 
repensando as possibilidades ligadas à bicicleta. 
O fato é que, por enquanto, as grandes cidades 
brasileiras têm restrições muito sérias para 
o deslocamento seguro com a bicicleta. 
E o brasileiro ainda não tem, de modo geral, 
uma cultura sobre a convivência entre carros, 
ônibus e bicicletas.
Se a ideia de compartilhamento avançar – 
não for uma moda passageira, mas seguir 
a tendência europeia –, será necessária 
a realização de estudos específicos sobre 
o tema. Para que o ciclista tenha tanto direito 
quanto os outros também em relação à sua 
própria segurança.  

É viável?

É preciso estudar a causa

Já Luiz Célio Bottura tem certeza de que não é por aí. “Essa medida 
de guardar 1,5 metro de distância para o ciclista é inaplicável, é quase 
uma recomendação poética. Devemos ter uma legislação específica para 
a bicicleta. Se é para valer, se eles querem compartilhar o espaço público, 
então tem de ter multa. Porque hoje parece que o ciclista tem uma lei que 
é só dele, que depende da vontade dele no dia, já que você vê bicicletas 
sobre a faixa de pedestre, avançando nas pessoas na calçada, andando 
na contramão... Criando a situação de risco que eles gostam de colocar 
na conta dos outros participantes do espaço público.”

OS CICLISTAS DE PARIS TêM
à DISPOSIçãO UMA FROTA DE 20 MIL 
BICICLETAS ESPALHADAS EM 1,8 MIL
PONTOS DE ALUGUEL PELA CIDADE

Mas como fazer esse compartilhamento 
minimizando os riscos para o ciclista? 
É possível? Tem gente que acha que sim. 
Como o professor da FAU/USP Alexandre 
Delijaicov. Ele defende que, nas cidades, 
a velocidade máxima dos carros seja 
de 30 km/h – e que em frente a escolas 
e hospitais seja só de 10 km/h. 
O que diminuiria o risco não só para 
ciclistas, mas também para os pedestres.



OS CICLISTAS DE PARIS TêM
à DISPOSIçãO UMA FROTA DE 20 MIL 
BICICLETAS ESPALHADAS EM 1,8 MIL
PONTOS DE ALUGUEL PELA CIDADE
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PARA NÃO CAIR

alfredo guedes,
engenheiro e supervisor
de relações públicas da Honda

tem muita coisa sendo
desenvolvida para o futuro,
no que diz respeito 
à segurança.
novidades que vão reduzir 
bastante os riscos para 
o motociclista

Alexandre Carvalho dos Santos

o humorista e entrevistador Jô Soares era um 
motociclista apaixonado por andar em duas rodas. 
Até que, após duas quedas que lhe causaram fraturas 

graves nos dois braços, desistiu da antiga paixão. 
“A motocicleta tem só duas rodas. É feita para cair”, 
afirmou na ocasião. Mas talvez Jô mudasse de ideia diante 
das novas tecnologias de segurança que estão chegando 
para as motos. Alguns dos recursos de ponta que já fazem 
parte da segurança dos veículos de quatro rodas têm 
migrado para a estrutura das motocicletas. Além de novos 
sistemas desenvolvidos exclusivamente para elas.
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” 

“

Para saber mais sobre o que 
os motociclistas podem esperar 
de novidades tecnológicas para 
os próximos anos, conversamos com 
um especialista do assunto: 
Alfredo Guedes. 
Esse engenheiro da Honda roda o 
Brasil divulgando os novos recursos 
das motos da marca e, por tabela, 
dissemina uma cultura de segurança 
por todo lugar onde passa.

Divulgação



Como vai ser a evolução do ABS
nas motocicletas? E é aí que o Combined conserta o erro?

Seria para compensar a falha humana
– que no caso do motociclista costuma 
ser fatal?

O ABS entra em ação já na iminência 
de um risco de acidente. Ele impede 
o travamento da roda. 
Então você tem de chegar ao limite 
dessa possibilidade ruim para ele atuar. 
Por isso, já foi desenvolvido um sistema 
que dá um passo à frente: o CBS, 
Combined Brake System. Antes que 
o motociclista perca o controle, ele 
distribui a frenagem das rodas 
da motocicleta. Na maioria dos casos, 
isso evita até que o ABS tenha de entrar 
em ação. 
É um sistema preventivo, que atua 
corrigindo uma deficiência que é do 
próprio motociclista. 

Sim, ele faz esse ajuste. Ainda que 
o motociclista só acione o freio 
dianteiro, o sistema vai distribuir 
a ação de frenagem entre as duas rodas. 
Mas é claro que, dependendo da situação 
de risco, se for excessivamente perigosa, 
uma frenagem de emergência mesmo, 
aí a tarefa de tentar remediar a manobra 
fica por conta do comando eletrônico 
do ABS. Evitando, pelo menos, que 
as rodas travem. 

Isso mesmo. Porque hoje a pessoa 
compra uma moto e passa por um 
adestramento básico. 
E aí sai correndo da moto-escola sem 
noções importantes sobre como pilotar 
uma motocicleta em diversas situações.
Uma realidade que eu tenho visto é que 
muitos motociclistas desconhecem 
os princípios básicos de uma frenagem 
com segurança. Acham que só precisam 
acionar o freio dianteiro. O que é quase
pedir para morrer, porque o correto – 
e seguro – é o acionamento dos dois 
comandos para a frenagem, o dianteiro 
e o traseiro.
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sEgUrança EM EQUiPE

CONHEÇA OS SISTEMAS DE SEGURANÇA 
QUE ALFREDO GUEDES RELACIONA
NESTA ENTREVISTA.

CBs (COMBinED BrakE systEM)
DISTRIBUI A FORÇA DE FRENAGEM
PARA OS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO.

aBs (antiLOCk BrakE systEM)
EVITA O TRAVAMENTO DAS RODAS
EM SITUAÇõES DE EMERGêNCIA.
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E airbag? Também é uma possibilidade?

Ter tecnologias avançadas de segurança 
na motocicleta ainda é muito caro?

Só falta então o motociclista fazer
a parte dele?

É, sim. No modelo que será o nosso 
futuro carro-chefe, a Gold Wing, haverá 
airbag, além do Combined, o sistema 
duplo combinado e o ABS. 
Mas é claro que, por enquanto, 
é um recurso que só podemos pensar 
num modelo top de linha.

Já está se popularizando. O Combined, 
por exemplo, já está sendo usado nas 
nossas scooters. Muitos modelos são 
oferecidos com o sistema como opcional. 
Sendo que, algum tempo atrás, você 
só via isso nas motos grandes 
e importadas. Agora você encontra 
esse tipo de sistema inclusive em motos 
de menor cilindrada. Mas as fábricas 
estão procurando alternativas que sejam 
cada vez mais viáveis. Para que 
a segurança seja sempre um conceito 
central nas motocicletas oferecidas. 
Hoje, de todos os modelos 
que a gente tem, cerca de 30% já estão 
com o Combined. Isso mostra que 
as pessoas estão procurando 
a tecnologia, valorizando muito a parte 
de desenvolvimento e segurança.

Isso é uma coisa muito importante 
de enfatizar. Quero deixar claro que 
as moto-escolas precisam melhorar 
a qualidade da aula. O que existe hoje 
em dia é simplesmente um exercício 
de adestramento. Muita gente sai do 
treinamento com uma noção equivocada 
de que, se for parar na faixa, pode usar 
só o freio traseiro. Essa atitude 
desestabiliza a motocicleta. Ele precisa 
usar os dois comandos: o dianteiro, que 
vai segurar a inércia, e o traseiro, que 
vai manter a estabilidade da motocicleta. 
Também é interessante que saibam que 
o ABS salva vidas, mas ele não faz milagres. 
Existe para a iminência do acidente mesmo, 
para a emergência, a derrapagem. 
O importante é que, cada vez mais, 
tenhamos tecnologias que melhorem 
a condução da motocicleta, a ponto 
de evitar que o piloto chegue a esse 
momento de grande risco para a sua vida.

Que outras tecnologias para a segurança 
do motociclista vão surgir no mercado?

Tem muita coisa sendo desenvolvida para 
o futuro, no que diz respeito à segurança. 
Novidades que vão reduzir bastante 
os riscos para o motociclista. 
Como o controle de tração e de estabilidade. 
Um sistema que, numa aceleração 
brusca, evita a derrapagem da roda, 
o que pode ser de extrema importância 
em algumas situações. E há um modelo 
de motocicleta ainda na fase de conceito 
com um dispositivo bem interessante. 
É um sistema que, quando o motociclista 
está chegando a um cruzamento, avisa 
num painel que há outro veículo se 
aproximando em alta velocidade. Ou seja: 
cruze com cuidado que vem vindo um 
louco correndo. 
Ou nem cruze agora. O sistema se baseia 
na localização por GPS para dar esse 
recado num painel. 

“muita gente sai do tReinamento 
com uma noção equivocada de que, 
se foR paRaR na faixa, pode usaR 
só o fReio tRaseiRo. 
essa atitude desestaBiliza 
a motocicleta”
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você leu nossa matéria de capa da edição passada? 
Ela fala sobre a disponibilidade do ABS nos veículos 
oferecidos no Brasil. O levantamento foi feito pelo CESVI 

um ano antes da obrigatoriedade de instalação do sistema 
em todos os veículos vendidos aqui. Mas como ficam 
as motocicletas nessa questão de segurança? Elas também 
fazem parte da obrigatoriedade? A resposta é não. 
Pelo menos por enquanto. Mas não é assim em todo lugar.
Na União Europeia, todas as motos acima de 125 cilindradas 
fabricadas a partir de 2017 terão de vir equipadas com 
ABS. A intenção é reduzir os acidentes. Um estudo realizado 
pela Administração Rodoviária da Suécia apontou que 38% 
de todos os acidentes de motos com feridos e 48% de todos 
os acidentes graves e fatais com motos poderiam ter sido 
evitados com o uso do ABS.

Para se ter uma ideia do quanto 
o ABS poderia salvar vidas no Brasil, 
somente no município de São Paulo 
foram 438 mortes de motociclistas 
em 2012 – 1,2 morte por dia, 
de acordo com dados da CET-SP.
Mas a realidade é dura: no País, 
a taxa de instalação do sistema 
em motocicletas é de apenas 17% 
- e ele só pode ser encontrado 
em modelos com cilindrada acima 
de 250 cm³. Em 2012, as vendas 
de motos com esse perfil 
representaram menos de 13%
do total.

NA EUROPA, TODAS AS MOTOS 

TERãO DE SAIR DE FáBRICA 

COM ABS A PARTIR DE 2017

moRtes na cidade de são paulo
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como funciona

O ABS de motocicleta não difere muito do sistema para automóveis, 
a não ser pelo tamanho: é menor pelo fato de ter apenas dois sensores. 
Esses sensores são instalados em cada roda e transmitem ao módulo 
do ABS as informações sobre sua velocidade. 
Em uma frenagem brusca, onde há uma tendência de travamento 
das rodas, o sensor informa o módulo, que analisa a situação e, 
se necessário, alivia a pressão nos freios, evitando que as rodas 
se travem. 
Há montadoras que oferecem o ABS mecânico nas rodas dianteiras. 
Esse sistema, diferentemente do ABS eletrônico, possui uma câmara 
de alívio que reduz a pressão nos freios para evitar que as rodas
se travem.  Nesse sistema, quando há uma pressão elevada nos freios,
o fluido vai para essa câmara, reduzindo a pressão e, também, evitando 
o travamento dos freios.

o estudo do cesvi 

Visando a identificar a situação das motocicletas 
brasileiras quanto ao uso do ABS, o CESVI fez 
um levantamento dos modelos vendidos no País 
e a disponibilidade do sistema para cada um. 
Foram analisadas 357 versões de 199 modelos 
de motocicletas produzidas por 38 montadoras. 
Desse montante, 16 modelos são movidos
a eletricidade. 
Há três categorias que se destacam no mercado. 
Juntas, elas representaram 95,5% dos 
emplacamentos de 2012 – apenas com os dez 
modelos mais vendidos de cada categoria.
Confira a seguir como é a oferta de ABS em cada 
uma delas. O cenário mostra que o uso do ABS 
para motos ainda está muito no início por aqui.
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Alessandro Rubio

estudo Revela ofeRta de 
motos com aBs no BRasil
LEVANTAMENTO DO CESVI MOSTRA QUE AINDA ESTAMOS APENAS COMEçANDO 
A USAR ESSE IMPORTANTE SISTEMA DE SEGURANçA NAS MOTOCICLETAS
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categoRia city

Dos dez modelos mais vendidos dessa categoria,
que representaram quase 55% dos emplacamentos
em 2012, o cenário é crítico quanto à 
disponibilidade do ABS. Apenas 5% possuem
o item como opcional, os demais não possuem
o ABS disponível para compra.
Os dez modelos mais vendidos dessa categoria
são representados por 19 versões de motocicletas
de 125 a 300 cilindradas de cinco montadoras. 

categoRia scooteR/cuB
Essa categoria é representada por motonetas
e ciclomotores entre 50 e 125 cilindradas.
Dos dez modelos mais vendidos, nenhum tem
ABS, seja opcional ou como item de série.
Os dez mais vendidos representaram quase 25% 
dos emplacamentos de motocicletas, motonetas
e ciclomotores em 2012.
Esse grupo é composto por sete montadoras
e 14 versões de motocicletas. 

ABS opcional

ABS opcional

5%

0%

ABS não disponível

ABS não disponível

ABS série

ABS série

95%

100%

0%

0%
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categoRia tRail/fun
É representada por motocicletas com apelo aventureiro,
e com motorização entre 125 e 700 cilindradas.
Os dez modelos mais vendidos representaram, em 2012, 
16,2%  dos emplacamentos. Desses, 85% das versões
não possuem o ABS como opcional, e não há nenhuma 
versão com o item de série.
A categoria trail é representada por cinco montadoras,
que oferecem 13 versões de motocicletas.

as mais equipadas

As motocicletas mais bem equipadas do mercado,
que oferecem o ABS eletrônico nas duas rodas de série,
são representadas por oito montadoras, que fornecem
60 versões de motocicletas e motonetas. Isso representa
17,1% do total de versões disponíveis no mercado nacional.
São modelos que possuem motorização que varia
de 650 a 2.300 cilindradas, e custam entre R$ 29 mil
e R$ 109 mil. 

as novas tecnologias

O ABS já é uma tecnologia para evitar que a motocicleta 
perca sua direção em uma frenagem brusca.
Mas há ainda o chamado C-ABS (Combined ABS),
que é o ABS combinado. O C-ABS, além de evitar 
que as rodas se travem, também distribui a frenagem
entre as rodas, mesmo se o motociclista acionar
apenas um dos freios.
Além do sistema ABS, há motocicletas à venda no País 
com o ASC (Automatic Stability Control – ou Controle 
Automático de Estabilidade). Esse sistema usa os mesmos 
sensores do ABS, controlando a derrapagem da roda 
traseira em aceleradas fortes e em pisos escorregadios.
O ASC compara as velocidades das duas rodas, evitando 
que a moto escorregue em pisos de baixa aderência
– e o piloto perca o controle da motocicleta. 

ABS opcional15%

ABS não disponível

ABS série

85%

0%



Gerson Burin

ouso de capacetes em ciclistas traz proteção? 
Esta pergunta simples pode ser respondida de forma 
positiva quase instintivamente. Contudo, o estudo 

elaborado por Monclús, J. (2013), “Capacete de Ciclistas”, 
indica que o acessório evita 2/3 das lesões graves na cabeça. 
Este estudo – realizado com a colaboração e supervisão 
da Fundación MAPFRE Espanha – ratifica a resposta com 
boa coleta de dados, informações técnicas, recomendações 
e conclusões.
Na Europa, os capacetes oferecidos para venda devem 
obedecer à norma técnica EN 1078 (capacetes para adultos) 
ou a EN 1080 (para crianças). Estas normas especificam 
os testes de impacto para simulação de acidentes de ciclistas, 
que devem acontecer a uma velocidade entre 17 e 20 km/h 
– velocidade usada para simular o efeito do impacto da cabeça 
de um ciclista contra a calçada ou o meio-fio. Estas velocidades, 
por outro lado, não são necessariamente as mesmas 
de um acidente contra veículos – situação em que elas 
podem ser bem maiores. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em seu manual sobre 
capacetes de moto e bicicleta, indica que aproximadamente 2/3 
dos ferimentos graves em ciclistas requerem hospitalização. 
E 3/4 das mortes de ciclistas são provocadas por ferimentos 
na região da cabeça.
Essas lesões podem ocorrer por causa de uma perda 
de controle da bicicleta, um buraco na estrada ou uma colisão 
contra um veículo – ou mesmo contra outra bicicleta.
Em todos os países, lesões na cabeça acabam gerando 
enormes problemas para as famílias das vítimas e da sociedade 
– além da maior prejudicada, que é a própria vítima, claro. 
Por isso, a prevenção de lesões nessa região do corpo é uma 
meta importante, afirma a OMS.
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ESTUDO REVELA
COMO é O USO
DO CAPACETE PARA 
CICLISTA AO REDOR
DO MUNDO E SUA 
EFICáCIA NA PROTEÇÃO 
CONTRA DANOS
NA CABEÇA

Alexandre Martins Xavier

PROTEGE
MESMO?
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capacetes Reduzem em atÉ

88% os feRimentos gRaves

na caBeça do ciclista

como é na holanda
A partir de meados da década de 1980, a proporção de crianças 
holandesas usando capacetes de bicicleta aumentou consideravelmente.
Há várias razões para isso. Primeiro, os pais estão cada vez mais 
conscientes da proteção oferecida pelos capacetes. A Associação 
Holandesa de Segurança no Trânsito promoveu esse uso pelas
crianças com campanhas de informação nas escolas e nos postos
de venda de bicicletas. 
Os capacetes também se tornaram populares entre os usuários
de skates e mountain-bikes, e isso tem tido um efeito colateral positivo: 
incentiva ainda mais o uso no tráfego. 
A pesquisa mostra que as crianças holandesas de até sete anos
de idade aceitam prontamente o uso de capacetes, mas as mais
velhas usam menos.

na suécia
A Administração Nacional de Transportes
Sueca (Vägverket, SNRA) informou que
o uso do capacete é obrigatório por lei para
as crianças menores de 15 anos de idade.
Esta lei se aplica para a criança ciclista
ou para os casos em que ela está na carona
de outro ciclista – ou ainda em sistemas
de reboque instalados em bicicletas, muito 
comuns na Europa. Nestes casos, o adulto
é o responsável por garantir a segurança
e o uso do capacete pelas crianças.

a obrigatoriedade pelo mundo
Há uma variação significativa ao redor
do planeta quanto à idade do ciclista
em que o uso do capacete passa a ser 
obrigatório. Confira a seguir.

ÁustRia
Menores

de 12 anos.

islândia
Menores

de 15 anos.

nova zelândia 
Todos os ciclistas.
Multa: 30 euros. 

 espanha
Todos os ciclistas nas vias urbanas  

ascendentes, com rampas menos prolongadas, 
ou por razões médicas, ou no calor extremo. 

Multa: 90 euros.

estônia
Menores

de 16 anos.

finlândia
Todos os ciclistas.

austRÁlia
Todos

os ciclistas.

isRael
Menores

de 18 anos.

suÉcia
Menores de 15 anos.

Multa: 55 euros

coReia do sul 
Menores

de 13 anos.

Japão
Menores

de 13 anos.

ÁfRica do sul 
Todos os 
ciclistas.

cRoÁcia
Menores

de 12 anos.

malta
Todos os 
ciclistas.

lituânia
Menores

de 18 anos. 

eua
Menores de 16 anos (a lei 

varia dependendo do Estado).

eslovÁquia
Menores de 15 ano e todos 

os ciclistas nas estradas 
interurbanas.

eslovênia
Menores

de 15 anos.
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perdas e danos
Em 2010, foram registrados na Espanha 3.606 acidentes com 
ciclistas. Nos quais 67 pessoas morreram e 3.429 ficaram feridas.
Dentro deste cenário, foi constatado que as lesões na região 
da cabeça foram responsáveis por cerca de 3/4 de todas 
as mortes. Com esta informação, fica claro que o capacete 
de bicicleta é um elemento de proteção extremamente importante.
De acordo com várias estimativas, capacetes proporcionam 
uma redução de entre 42% e 88% de todos os ferimentos graves 
na cabeça (crânio e couro cabeludo) e do cérebro, e para todas 
as idades de pilotos. A eficácia, no caso de lesões faciais, 
particularmente na parte inferior, é menor, e existem 
diferenças na relação entre o capacete e lesões no pescoço.
Outro apontamento do estudo mostra que os capacetes 
são eficazes tanto no caso de acidentes por queda do ciclista 
em estradas – sem a participação de veículos na cena do acidente 
– quanto no caso de colisões entre bicicletas e veículos.

Recomendações
Os resultados do estudo geram as seguintes recomendações:

	 •	É necessário quantificar a prevalência de ferimentos na cabeça 
  e a eficácia estimada nos capacetes disponíveis para a venda.

	 •	É preciso criar campanhas promocionais para o uso voluntário 
  do capacete, até que esta prática se torne mundialmente 
  reconhecida como relevante.

	 •	o capacete de bicicleta é muito eficaz para evitar as lesões 
  em crianças, e buscar a possibilidade de se criar 
  uma obrigatoriedade de uso seria muito importante.

	 •	os pais e outros adultos também devem  usar capacete sempre 
  que pedalarem. devem dar o exemplo na promoção 
  de comportamentos seguros para seus filhos, e explicar por que  
  você precisa proteger sua cabeça.

capacete com caixa preta

outro lado da moeda
Há várias associações de ciclistas europeus que se opõem 
ao uso obrigatório do capacete. O argumento é este: isso 
poderia reduzir o uso da bicicleta e, consequentemente, 
os efeitos positivos que pedalar oferece à saúde, ao trânsito 
e ao meio ambiente. 
Por isso, é necessário continuar o debate técnico e social, 
visando a responder à seguinte pergunta: como você pode 
eleger a bicicleta como meio de transporte saudável e sustentável 
de lazer e, ao mesmo tempo, estimular o uso universal do capacete, 
que possui eficácia comprovada na prevenção de lesões? 

Além da ação de proteção contra impactos 
e prevenção de lesões, os capacetes estão 
evoluindo para a tecnologia embarcada.
Atualmente, uma empresa da Califórnia 
desenvolveu um capacete que possui uma 
espécie de caixa preta embutida, capaz 
de registrar imagens de 360 graus 
da visão do ciclista por sete câmeras 
instaladas em sua estrutura.
Com as imagens colhidas pelo capacete, 
é possível analisar detalhes de um acidente 
que envolva o ciclista, facilitando identificar 
suas causas.
O dispositivo conta com uma memória 
de armazenamento capaz de arquivar
até duas horas de gravação. 
O conjunto do capacete e a caixa preta 
é feito com um material de grande 
resistência a impactos, que evita danos 
ao equipamento, além de proteger 
a cabeça do ciclista.
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Pense em um novo conceito de empresa, com 
inovação em produtos e serviços criados 

digitalmente para você. A MAPFRE Consórcios 
entrou no mercado com o objetivo de 

surpreender você com um produto simples de 
usar e feito para facilitar a sua vida na hora de 

comprar um imóvel ou automóvel. Com ele, 
você ganha uma série de benefícios como dar 
lances por SMS, atendente exclusivo durante 
todo o processo de contemplação, prêmios 

mensais de capitalização, parcelas diferenciadas e 
muito mais.

Acesse www.mapfreconsorcios.com.br
e conheça nossos planos.

MAPFRE Consórcios.                                                                                   
Uma empresa digital com 

relacionamento pessoal.
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POR QUE AS SEGURADORAS NÃO FAZEM? 
CONHEÇA MELHOR OS RISCOS 

E OS FATORES QUE DESESTIMULAM 
A OFERTA DESTE SEGURO

com o crescimento da frota 
circulante de motocicletas, 
cresce também o número 

de acidentes. Estudo realizado pelo 
Instituto Sangari sobre violência 
no trânsito, por meio da análise 
de 1 milhão de certidões de óbito 
em todo o mundo, revelou que o Brasil 
é o segundo país em vítimas fatais nos 
acidentes envolvendo motocicletas, 
com 7,1 óbitos a cada 100 mil 
habitantes – perdendo só para 
o Paraguai, com 7,5 óbitos para 
cada 100 mil habitantes. 
Nos últimos 15 anos, a taxa 
de mortalidade em acidentes 
envolvendo motocicletas no Brasil 
aumentou 846,5%, enquanto 
a de carros cresceu 58,7%. 
De acordo com a Seguradora Líder 
DPVAT, somente no primeiro trimestre 
de 2012,  69% das indenizações 
pagas no Brasil se encaixaram na 
categoria motocicleta – nos casos 
de invalidez permanente, os 
motociclistas representam 74% 
do total das indenizações pagas. 
O perfil dos condutores envolvidos 
nos acidentes é de homens de 21 
a 35 anos. E, contrariando o senso 
comum de que um motociclista caído 
na rua certamente é um motoboy, 
um relatório divulgado pela Companhia 
de Engenharia de Tráfego de São Paulo 
(CET) aponta que somente 30% 
dos mortos nos acidentes envolvendo 
motos são motofretistas. 
Ou seja, a maior parte das vítimas 
é de estudantes e trabalhadores que 
usam a moto para transporte e lazer.

Willians AraujocoBeRtuRa
paRa motocicletas

Alexandre Martins Xavier



Responsabilidade civil facultativa

fator contribuinte 
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paRa conheceR 
a moto

O TRABALHO DO CESVI BRASIL 

TENTA MELHORAR A OFERTA 

DE INFORMAçõES TÉCNICAS 

SOBRE A MOTOCICLETA, 

COLABORANDO PARA 

O EMBASAMENTO DAS 

COMPANHIAS INTERESSADAS 

EM OFERECER ESSE TIPO 

DE SEGURO. UM DESSES 

ESTUDOS É O RECENTE 

LEVANTAMENTO SOBREA 

PRESENçA DE ABS NA FROTA 

DE MOTOS OFERECIDAS 

PELAS MONTADORAS. 

OUTRA FONTE DE REFERêNCIAS 

É UM ESTUDO TÉCNICO 

DE DADOS E ESTATíSTICAS NO 

TRâNSITO. ASSIM COMO UMA 

PESQUISA SOBRE CONCEITOS 

DE MOTOCICLETA – QUE 

ABRANGE TODOS 

OS COMPONENTES DA MOTO.

Esse nome complicado quer dizer apenas que o segurado terá direito 
a receber uma indenização se ferir outra pessoa ou danificar outro 
veículo. É o famoso seguro contra terceiros. 
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
existe um crescimento na expectativa de vida do brasileiro, 
que agora é de 74 anos e 29 dias. No começo do ano 2000, 
era de aproximadamente 71 anos. Isso deve levar a uma reflexão 
das seguradoras sobre como tratar a Responsabilidade Civil.
No modelo norte-americano, 47 Estados dos 50 existentes  
obrigam a contratação da RCF. E 15 Estados também exigem 
a aquisição da Proteção contra Acidentes Pessoais (PAP). 
Esta cobertura paga as suas despesas médicas e salários 
que deixaram de ser recebidos por causa de um acidente 
automobilístico. 
Nos Estados Unidos, o motorista que prejudicar outra pessoa 
terá de enfrentar uma Justiça cara, rápida, eficiente e implacável. 
No Brasil, Eduardo Dal Ri – diretor de Auto da SulAmérica – explica 
que o contrato de seguro tem cláusulas para a cobertura de lesões 
corporais ou danos materiais causados a terceiros, e que 
o reembolso é de acordo com o limite contratado. 
Fica evidente a preocupação dos cofres das seguradoras frente 
ao aumento de expectativa de vida dos brasileiros x impacto 
da sinistralidade na Responsabilidade Civil.
Quanto à nossa justiça, não apresenta as mesmas características 
da norte-americana – o que pode contribuir com pagamentos 
de juros altos, devido à morosidade dos processos litigiosos.

Outro fator contribuinte para o desestímulo à emissão das apólices 
fica a cargo do alto índice de furtos e roubos que este mercado oferece.
Segundo Mario Sérgio de Almeida – presidente do Sincor-SP (Sindicato 
dos Corretores de Seguros), o seguro é baseado na sinistralidade, e as 
motos possuem alto risco exposto de serem vítimas de furto ou roubo 
devido à facilidade de locomoção e desmanche.
Na grande maioria das vezes, a prática do furto e roubo está ligada 
à alimentação do mercado paralelo de peças. E isto faz com que a cadeia 
se retroalimente com altos índices.
Para se ter uma ideia do quão elevado é o valor da apólice emitida para 
motos, por causa desses riscos, no seguro de automóvel o preço 
da apólice fica em torno de 5 a 8% do valor do veículo, enquanto que 
para motos é de 20% a 30%. Podendo ultrapassar este percentual 
no caso de motos de baixas cilindradas – motos mais vendidas no Brasil. 
Neste cenário, o consumidor acaba optando por outras soluções mais 
viáveis ao seu bolso, como a instalação de rastreadores.
 

coBeRtuRa
paRa motocicletas
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frota circulante

total Brasil

legenda

O Brasil é um mercado em potencial.  É o quinto maior produtor mundial de motocicletas e o quarto maior consumidor.

339.335

558.159

1.019.668

2.441.193

5.376.725

2002

2.441.193

1.677.424

2.067.821

5.113.626

7.974.147

20.080.862

2012

7.974.147

1ª Honda CG Titan 125: 19.223 unidades
2ª Honda CG Titan 150: 10.113 unidades
3ª Honda CBX 250 Twister: 5.946 unidades
4ª Honda C100 Biz: 4.109 unidades
5ª Yamaha YBR: 3.370 unidades

6ª Honda Biz 125: 2.950 unidades
7ª Honda NXR 150: 2.665 unidades
8ª Yamaha YS 250 Fazer: 1.841 unidades
9ª Honda XR 250 Tornado: 1.779 unidades
10ª Honda NX4 Falcon: 1.585 unidades

motos mais roubadas
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CONFIRA AS PARTICULARIDADES 
DOS SISTEMAS USADOS 
PARA RASTREAR E BLOQUEAR 
MOTOS ROUBADAS

RastReadoRes 
paRa motocicletas

Juntamente com o crescimento da frota de motocicletas 
nas cidades brasileiras, cresceu o número de furtos 
e roubos. Por dois anos consecutivos (2011 e 2012), 

em pesquisa realizada pela CNSeg (Confederação Nacional 
das Empresas de Seguros Gerais), constatou-se que, 
dos 50 veículos mais roubados do Brasil, ao menos 
dez são motos.
As campeãs desse ranking são da marca Honda, 
principalmente da família CG 125 e 150, seguidas pela 
CBX 250 Twister. São consideradas motos pequenas 
e de fácil comércio de peças. Inclusive na região central 
de São Paulo, onde há locais que parecem verdadeiras 
feiras livres – o vendedor chega a oferecer o produto 
roubado na calçada mesmo, em plena luz do dia. 
E tudo isso a menos de 50 metros da delegacia.

como o RouBo acontece

o que fazeR?

As motos consideradas médias (de 250 a 400cc) 
são procuradas por ladrões para uso em outros 
roubos, inclusive de outras motos. 
Já as de alta cilindrada (acima de 400cc) 
são roubadas sob encomenda – ou seja, foram 
escolhidas especificamente por um receptador.
Segundo pesquisas, na maioria das 
ocorrências, o motociclista é abordado 
por bandidos armados. Geralmente esses 
roubos se dão em semáforos, a abordagem 
é feita por dois indivíduos em outra 
motocicleta. E perto da faixa de pedestres, 
por ser uma posição estratégica 
de fuga, onde o “garupa” vai dirigir a moto 
roubada – tudo isso em poucos segundos.

Quando se trata de carro, você ainda tem uma garantia forte: paga o seguro. 
Se o ladrão levar o veículo, paciência, a seguradora lhe dá o dinheiro para 
comprar outro. E em se tratando de motos, como é que faz?
Poucas companhias de seguro trabalham nesse segmento, pois o índice 
de roubo e furto de motos é excessivamente alto. Elas teriam de elevar 
muito o custo para esse tipo de seguro – algo que em dois anos cobrisse 
o valor total da moto. Aí não vale a pena para ninguém.
Mas nem tudo está perdido. Uma forma alternativa de melhorar a segurança 
do seu patrimônio vem da tecnologia. Hoje o mercado dispõe de uma gama 
imensa de sistemas de antirroubo e antifurto que funcionam para motos.

Everson Ferolla
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MOTOCICLETAS NãO 
OFERECEM MUITAS
OPçõES DE 
COMPARTIMENTOS
PARA OCULTAR
O SISTEMA DE 
RASTREAMENTO

Alexandre Martins Xavier



BloqueadoR

RastReadoR

localizadoR

os sistemas

É o dispositivo de custo mais baixo, mas suas funcionalidades são limitadas. 
O proprietário precisa entrar em contato imediato com a central 
de monitoramento para notificar o sinistro, para que ela emita um sinal 
de bloqueio. Só que não se tem a confirmação por parte do equipamento 

É a solução mais completa entre os sistemas. Em se tratando 
de motocicletas, pode ser aplicado na segurança e controle 
das rotas percorridas com maior precisão, por usar o sistema 
de posicionamento GPS. 
Também oferece o automonitoramento via web, sistema 
antifurto por sensoriamento com alerta visual e audível, 
alarme silencioso de pânico, sensor de velocidade e bloqueio 
do veículo em caso de roubo. 

Tem o custo um pouco mais elevado que o bloqueador, além de possuir 
mensalidade pelos serviços prestados. Não é possível enviar nenhum tipo 
de comando, inclusive o bloqueio. Em contrapartida, alguns desses sistemas 
podem disponibilizar o automonitoramento via web do veículo ou pela central 

A seguir, conheça as vantagens e desvantagens de cada tipo de tecnologia disponível no mercado brasileiro.
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O equipamento é adquirido por venda 
ou comodato, e requer o pagamento de 
mensalidade para cobrir o monitoramento
e serviços de auxílio à busca do veículo. 
Mesmo sendo o mais seguro dos sistemas 
de segurança automotiva, o rastreador 
também não oferece 100% de garantia
na recuperação da moto. 100%, só o seguro.

se o comando foi bem-sucedido, não é possível 
obter localização e não se sabe em que velocidade 
o veículo está na hora do bloqueio – o que traz 
grandes riscos à segurança.

de monitoramento – que é acionada 
apenas em casos emergenciais, quando 
é necessária a intervenção de agentes 
do serviço de pronta-resposta. 



só paRa as motos

Ao pesquisar sobre qual equipamento rastreador adquirir para 
a motocicleta, o consumidor deve prestar atenção às especificações 
técnicas do produto. Isso porque dispositivos para motocicletas 
são diferentes dos usados em carros e caminhões. Como você vai 
ver a seguir.

 nas motos, eles são vedados, e suas placas eletRônicas 
 são  pRepaRadas paRa situações adveRsas, poR estaRem 
 mais expostas a fatoRes meteoRológicos.

 qualqueR equipamento dimensionado paRa motos deve 
 teR o menoR consumo elÉtRico possÍvel. a capacidade 
 de aRmazenamento da BateRia É limitada. 

 na instalação, nenhum componente do RastReadoR 
 pode  ficaR apaRente. motocicletas não ofeRecem muitas  
 opções de compaRtimentos paRa ocultaR o sistema, 
 poR isso É impoRtante a qualificação da mão de oBRa 
 na escolha da empResa pRestadoRa do seRviço. 

 tRepidações e BuRacos são Bem comuns nas vias   
 BRasileiRas, e não comBinam muito com componentes  
 eletRônicos. poR isso, É impoRtante fazeR testes 
 peRiódicos com o equipamento instalado, paRa gaRantiR 
 que, em caso de sinistRo, o dispositivo esteJa em 
 pleno funcionamento. 

EXISTEM MUITAS EMPRESAS TRABALHANDO NO SEGMENTO DE BLOQUEIO 
E RASTREAMENTO, COM NúMEROS DIVULGADOS QUE SÃO DESCONHECIDOS 
POR QUALQUER ÓRGÃO DE CONTROLE.  
NÃO Há UM PROJETO DE LEI ESPECíFICO PARA SISTEMAS ELETRôNICOS 
DE SEGURANÇA AUTOMOTIVA, MUITO MENOS PARâMETROS QUE AS EMPRESAS
SIGAM. POR TUDO ISSO, A QUALIDADE OFERECIDA é BEM VARIáVEL, 
E O CONSUMIDOR PRECISA TER ATENÇÃO REDOBRADA DIANTE DE PREÇOS 
MUITO BAIXOS – EM PRODUTOS QUE DIVULGAM VERDADEIROS MILAGRES.
Há, PORéM, EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS PELA ANATEL (AGêNCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAÇõES), E EMPRESAS QUE PASSAM PELO PROCESSO 
DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO CESVI. é UM AVAL DE QUE SÃO EMPRESAS 
QUE CUMPREM O QUE PROMETEM. UM BOM PONTO DE PARTIDA PARA VOCê 
NÃO PERDER A SUA MOTO PARA O CRIME. 

cuidado com a escolha
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SISTEMAS DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO
Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESvI

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

a qualidade da instalação e, é claro, a eficiência do produto. Todas as empresas e os sistemas que constam 
da relação que você encontra nesta seção foram devidamente testados e aprovados pela área de Operações 
do CESVI. Estas realmente oferecem a segurança que você busca para o seu patrimônio.

SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE vEíCULOS
EMPrEsa

3T Systems
Alarcom Sistema
de Segurança Eletrônica
BR Lock Securit
Bysat Automação
e Controle Ltda.
CEABS
CELTEC
Cielo Telecom
FOCLOG Rastreadores
GeoSiga
Graber Rastreamento
GSR
Link Monitoramento
Locabrás
Logikos
Logos
Mirus Rastreamento
Nacional GPS
Pointer Brasil
Positron
Positron
Positron
Sascar Tecnologia
e Segurança Automotiva
Satcom Rastredores
Segminas
Segminas

SIM Track
SpySat Rastremanto
TESB - Telefônica
TotalSat
Grupo Tracker

Veltec
Vigauto
Volpato Rastreamento

EQUiPaMEntO

3T Controle
MXT 151

BR Lock GPS/GPRS
Kit Bysat

CEABS GSM
Auto Cargo GPRS

CIELOCEL
FOCLOG GSM

MXT 151
Graber Rastreador Light

AUTOCARGO GPRS
Link Auto

AutoCargo GPRS
LR 800

LOGOSNET
Mirus Veicular

RST-VT
Pointer Cellocator Cello F
Pósitron Rádio Frequência
Rastreador GSM/GPRS

Rastreador Selado GSM/GPRS
Sascar GPS/GSM/GPRS

Alfa Track
Segcar

SASCAR LOC RF

SIM 300K
SpySat GSM

RSV Telefônica/Telefônica GSM
TS Blocker 5000

Tracker Auto

MFA City
Vigauto

MXT 150/151

tiPO

Rastreador
Rastreador 

Rastreador
Rastreador

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Localizador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

Rastreador
Rastreador
Localizador

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Localizador

Rastreador
Rastreador
Rastreador

LOCaLizaçãO

GPS
GPS

GPS
GPS

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

GPS
GPS

Trianculação
de Antenas

GPS
GPS
GPS
GPS

Aproximação
de Antenas

GPS
GPS
GPS

COMUniCaçãO

GSM/GPRS
GPRS

GSM/GPRS
GPRS

GPRS/GSM
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

iDEN
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

GPRS
Rádio Frequência

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Rádio Frequência

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

tELEfOnE

(11) 2185-8391
(19) 3671-5896

(11) 2613-4401
(31) 3057-4401

(41) 3535-7400
0800 600 3800
(54) 3312-3399
(51) 3720-4241
(11) 4428-1750
(11) 4689-9175
(51) 3553-3500
(41) 3078-1700
(85) 3261-2424
(21) 3385-4333
(41) 3232-1200
(12) 3307-1002
(41) 3078-6564
(11) 3660-5500
(19) 3787-6320
(19) 3787-6320
(19) 3787-6320
(41) 3299-6004

(21) 3545-9500
(31) 2128-0808
(31) 2128-0808

 
(11) 2199-0701
(11) 2199-4455
(11) 3120-7438
(41) 2109-7709
(11) 3506-5700

(43) 2105-5000
(27) 3025-8080
(51) 3342-5551

sitE

www.tecno3t.com.br
www.alarcom.com.br

www.brlock.com.br
www.bysat.com.br

www.ceabs.com.br
www.autocargo.com.br
www.grupocielo.com.br

www.foclog.com.br
www.geosiga.com.br

www.graber-rastreamento.com
www.localmonitorado.com.br

www.linkmonitoramento.com.br
www.locabrasseguranca.com.br

www.logikos.com.br
www.logosst.com.br
www.mirus.com.br

www.nacionalgps.com.br
www.pointerbrasil.com.br

www.pst.com.br
www.pst.com.br
www.pst.com.br

www.sascar.com.br

www.alfasatcom.com.br
www.segminas.com.br
www.segminas.com.br 

www.simtrack.com.br
www.spysat.com.br
www.tesb.com.br

www.totalsat.com.br
www.grupotracker.com.br

www.veltec.com.br
www.grupovigserv.com.br/vigauto
www.volpatorastreamento.com.br
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Avalie seu sistema
Empresas interessadas em avaliar seu sistema 
com o CESVI BRASIL, obtendo um aval de qualidade 
para o seu produto, podem entrar em contato 
pelo e-mail negocios@cesvibrasil.com.br

SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE MOTOCICLETAS
EMPrEsa

GeoSiga
Graber Rastreamento
Pointer Brasil
Pósitron

Grupo Tracker

EQUiPaMEntO

MXT 151
Graber Rastreador Light Moto

Pointer Cellocator Cello F
Rastreador Selado

GSM/GPRS
Tracker Moto

tiPO

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

Localizador

LOCaLizaçãO

GPS
GPS
GPS
GPS

Aproximação
de Antenas

COMUniCaçãO

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Rádio Frequência

tELEfOnE

(11) 4428-1750
(11) 4689-9175
(11) 3660-5500
(19) 3787-6320

(11) 3506-5700

sitE

www.geosiga.com.br
www.graber-rastreamento.com

www.pointerbrasil.com.br
www.pst.com.br

www.grupotracker.com.br
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SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE CAMINHÕES
EMPrEsa

CEABS
Cielo
FOCLOG Rastreadores
Graber Rastreamento

Link Monitoramento
LOG2BR
OnixSat
OnixSat
OnixSat
OnixSat
OnixSat
Pointer Brasil
Positron
Positron
Positron
Positron
Positron
Sascar Tecnologia
e Segurança Automotiva
Satcom Rastreadores
Segsat
SIM Track
TESB - Telefônica
Grupo Tracker

Grupo Tracker
Veltec
Zatix Tecnologia S/A
Zatix Tecnologia S/A
Zatix Tecnologia S/A

EQUiPaMEntO

CEABS GSM
CIELOCEL GS12
FOCLOG GSM

Graber Rastreador
Light Caminhão

Link Full
Logcasco Caminhão

OnixSmart GPRS
OnixSmart Híbrido

OnixTrailer
OnixSmart Light

OnixSlim
Pointer Cellocator Cello F
Pósitron Rádio Frequência

Rastreador Selado GSM/GPRS
Rastreador GSM/GPRS

Pósitron DUAL
Pósitron DUAL

Sascar Full SAT/GPRS

Alfa Track Frota
GPS Plus
SIM 300K

RSV Telefônica/Telefônica GSM
Tracker Caminhão / Picape

Traker GPS Caminhão/Picape
MFA City

Omni Light
Omni Dual
Omni Turbo

tiPO

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Localizador
Rastreador
Rastreado
Rastreador
Rastreador
Rastreador

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Localizador

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

LOCaLizaçãO

GPS
GPS
GPS
GPS

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

GPS
GPS
GPS
GPS

Aproximação
de Antenas

GPS
GPS
GPS
GPS

Híbrida

COMUniCaçãO

GPRS/GSM
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

GPRS/Inmarsat D
GSM/GPRS

GPRS/Inmarsat D
GSM/GPRS

GPRS
Rádio Frequência

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Híbrida
GSM/GPRS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Rádio Frequência

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

GPS

tELEfOnE

(41) 3535-7400
(54) 3312-3399
(51) 3720-4241
(11) 4689-9175

(41) 3078-1700
(34) 3233-3430
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(11) 3660-5500
(19) 3787-6320
(19) 3787-6320
(19) 3787-6320
(19) 3787-6320
(19) 3787-6320 
(41) 3299-6004

(21) 3545-9500
(81) 2125-2626
(11) 2199-0701
(11) 3120-7438
(11) 3506-5700

(11) 3506-5700
(43) 2105-5000
(11) 3025-0101
(11) 3025-0101
(11) 3025-0101

sitE

www.ceabs.com.br
www.cielo.ind.br

www.foclog.com.br
www.graber-rastreamento.com

www.linkmonitoramento.com.br
www.log2br.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br

www.pointerbrasil.com.br
www.pst.com.br
www.pst.com.br
www.pst.com.br
www.pst.com.br
www.pst.com.br

www.sascar.com.br

www.alfasatcom.com.br
www.segsat.com.br 

www.simtrack.com.br
www.tesb.com.br

www.grupotracker.com.br

www.grupotracker.com.br
www.veltec.com.br

www.omnilink.com.br
www.omnilink.com.br
www.omnilink.com.br
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P A I N E L
mais uma vez valorizando o trabalho 

do mercado reparador, o CESVI BRASIL 
realizou, nesta terça-feira, um evento 

exclusivo para as empresas desse segmento: 
CERTA – Gestão de Oficinas Automotivas.
O evento reuniu, na sede do CESVI, gestores 
de oficinas independentes e também 
de concessionárias, que lotaram o auditório 
do centro de pesquisa.
O CERTA teve abertura do diretor executivo 
do CESVI, Almir Fernandes, que destacou 
o bom momento que o mercado atravessa, 
em consequência das seguidas altas nas 
vendas de veículos. “Tanta demanda exige 
uma nossa perspectiva de gestão por parte 
das oficinas. Se a empresa está recebendo 
mais carros, ela precisa estar preparada 
para trabalhar com uma estrutura maior 
e mais capacitada. E também para 
atender a um consumidor mais exigente”, 
destacou Fernandes.

CERTA – Gestão das Oficinas Automotivas

42

Em seguida, Emerson Feliciano, responsável pelos estudos técnicos 
do CESVI, fez uma apresentação sobre o avanço das tecnologias 
empregadas nos veículos, e a necessidade que as oficinas têm 
de capacitação para acompanhar esta evolução. Feliciano apontou
um exemplo emblemático: um mesmo modelo de veículo que, dez anos 
atrás, tinha oito componentes de eletrônica embarcada, hoje tem 21.
Em seguida, Nilo Chisca, assessor do IQA (Instituto da Qualidade 
Automotiva), palestrou sobre gestão ambiental aplicada às oficinas 
automotivas: “O Brasil ainda está engatinhando na preocupação quanto 
ao meio ambiente no mercado reparador”.
O palestrante seguinte, o consultor Ricardo Nogueira, falou sobre 
como o setor evoluiu na profissionalização ao longo dos anos. 
Apontando exemplos de equipamentos que não fazem mais parte 
do dia a dia das reparadoras. E dando exemplos de fluxos de trabalho.
Já Salvador Parisi, vice-presidente do Sindirepa-SP, chamou a atenção 
para o fato de que as oficinas independentes precisam ter mais acesso 
aos dados e manuais dos veículos. “Falta informação às oficinas para 
fazer o reparo eficiente.”
A última palestrante, antes da sessão de perguntas e respostas, 
foi Rosana Sá, diretora da Cyclos, que falou sobre o perfil do novo 
cliente do mercado reparador.

Almir Fernandes, diretor do CESVI
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P A I N E L
a Tokio Marine é a mais nova companhia 

de seguros a oficializar o sistema Órion 
em sua operação de gestão de sinistros. 

O acordo, que acaba de ser fechado com o CESVI 

Tokio Marine fecha
com o Órion

BRASIL, dá prosseguimento a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido 
entre as empresas, com o recente treinamento de 40 profissionais 
da companhia sobre o uso do sistema – uma capacitação que envolveu 
supervisores, coordenadores, perito e analistas de sinistro.
Neste período de implantação, o sistema Órion já está sendo utilizado 
por 23 oficinas parceiras da Tokio em seus processos de vistoria, 
orçamentos, autorizações de reparos e pagamentos. Tanto o trabalho 
nas oficinas quanto os treinamentos serão ampliados muito em breve.
Toda essa atividade está contando com acompanhamento in loco,
por profissionais do CESVI, das operações com o Órion na seguradora. 
Tudo para proporcionar, na gestão de sinistros, o grau de excelência 
que caracteriza a performance da companhia.
No Brasil desde 1959, a Tokio Marine é uma das dez maiores 
seguradoras do mercado brasileiro, segundo a Susep. Possui mais 
de 1.500 colaboradores distribuídos em mais de 50 sucursais,
e emitiu mais de R$ 2 bilhões em prêmios ao longo do ano passado.
É mais um gigante do mercado segurador contando com a qualidade 
e a segurança do sistema Órion – Gestão Integrada de Sinistros. 
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V I S T O R I A

Atendemos: GO, MG, CE,

SP, RJ, ES, PR, SC, RS e DF

www.msvistoria.com.br
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o mercado vem ao CESVI à procura de informações técnicas 
sobre caminhões. Uma turma com profissionais da Yasuda 
Seguros e da EDR Inspeções e Sinistros esteve no centro 

de pesquisa para um treinamento de “Perito em Caminhão”.
O curso apresenta técnicas de vistoria e  conceitos de reparo 
em veículos pesados. 
Isso inclui temas como reboques e semirreboques, mecânica, 
tacógrafo, carroceria, composição de carga, funilaria e pintura, 
eletrônica embarcada, reconstituição de acidentes de trânsito, 
entre outros assuntos.

fundada em 1989, a Arval é uma subsidiária 
do Grupo BNP Paribas-França, especializada 
em gestão de frotas empresariais. 

Pensando na redução de custos, a Arval 
internalizou a área de sinistro que antes 
era terceirizada. Mauricio Sollitto foi 
o responsável pela organização da equipe 
de sinistro, que hoje lida com todos os 
processos dentro da própria companhia.
E a empresa decidiu contar com o sistema 

segundo um estudo da Universidade 
da Califórnia (“Driver obesity and the risk 
of fatal injury during traffic collisions”), 

os gordinhos correm mais riscos em acidentes 
de trânsito.
Após a análise de 3.400 acidentes, o estudo 
identificou o seguinte: se o motorista estiver 
acima do peso, seu risco de morrer é até 
80% maior. 
Isso acontece porque os obesos costumam 
ter mais problemas de saúde - como 
cardíacos e respiratórios -, que aumentam 
sua vulnerabilidade num impacto.
E também porque, neles, o cinto de 
segurança não se ajusta direito, por causa 
da gordura na região abdominal. 

Treinamento de peritos

Arval investe no Órion para redução de custos

Obesos têm mais
riscos num acidente

Órion Orçamentos para maximizar a eficiência de seus processos.
Um treinamento sobre como utilizar o Órion foi realizado pelo 
CESVI nas dependências da Arval, ministrado pelo especialista 
Leandro Santos. 
Neste princípio de trabalho, a Arval está trabalhando com o sistema 
Órion em 86 oficinas – que estão recebendo os processos via imagem. 
Isso está permitindo à empresa uma redução de custos significativa, 
com o emprego de uma ferramenta 100% web, que possibilita ao 
usuário a praticidade e facilidade de envio e recebimento de vistorias. 
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V I S T O R I A

Atendemos: GO, MG, CE,

SP, RJ, ES, PR, SC, RS e DF

www.msvistoria.com.br



no Brasil – como fizeram, por exemplo, a JAC 
Motors (em Camaçari, na Bahia) e a BMW 
(em Joinville, em Santa Catarina). 
Mas, muito mais do que apenas atrair linhas 
de montagem, é uma grande oportunidade 
para incentivar o desenvolvimento
de tecnologia nacional, que traga benefícios 
para o consumidor e também para nossa indústria. 
Um dos requisitos do Inovar-Auto é a produção 
de veículos mais eficientes, que consumam 
menos. Os modelos top de linha das principais 
montadoras que estão aqui no Brasil dispõem
de tecnologias que permitem atingir os números 
de eficiência desejados pelo programa,
mas esses modelos não são produzidos aqui.
É justamente para isso que temos de criar 
condições para mudar. Para incentivar ainda 
mais as empresas, estamos trabalhando num 
novo projeto para criar um laboratório específico 
para o setor automotivo, com o objetivo
de desenvolver tecnologia em união com
a universidade, a indústria e o governo.
Estamos trabalhando a base do que acreditamos 
ser o mínimo necessário para tornar a indústria 
nacional competitiva em um universo de alta 
tecnologia. Nosso universo é grande, temos 
mercado interno e produtividade. Precisamos, 
agora, equilibrar um pouco mais esta balança, 
com o desenvolvimento interno e aplicação
de alta tecnologia nos carros aqui fabricados.

o ano de 2012 mostrou o potencial do Brasil como produtor 
e consumidor de veículos. De acordo com as estatísticas, 
somos o quarto maior mercado mundial, com vendas internas 

de 3.802.071 unidades, e o sexto produtor mundial, com fabricação 
de 3.342.617 unidades (dados da Anfavea, de janeiro 2013).
Em valor absoluto, vendemos mais do que produzimos, e nesse total 
vendido existe uma parcela de veículos importados. 
A participação dos importados é de quase 21% do total, mas 
o mais importante é: o que compramos? Trazemos os modelos 
com mais tecnologia, maior valor agregado enquanto fabricamos
aqui os modelos mais despojados?
Isso é uma realidade, mas sabemos que temos um país com 
pessoas criativas que buscam soluções inovadoras para atender 
às necessidades peculiares da nossa região. Assim, penso que está 
na hora de motivar e apoiar a indústria nacional de forma consistente, 
para que ela seja atrativa aos profissionais mais especializados 
do mercado, que se formam mestres e doutores, e acabam encontrando 
espaço apenas no meio acadêmico, onde conseguem desenvolver 
pesquisas e tecnologias.
Por outro lado, a indústria pode também tomar a iniciativa de utilizar 
estes profissionais, mestres e doutores, e destinar recursos financeiros 
para o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias que podem 
ser aplicadas em produtos e processos do setor automotivo. 
O que comento aqui é algo que se faz regularmente em outros
países, na Europa, Estados Unidos, Japão, inclusive na Coreia do Sul
– que apareceu recentemente no mercado automotivo e hoje invade
o mundo com modelos que são sonho de consumo de muitas pessoas, 
inclusive brasileiros. E olha que eles não chegam nem perto de ter 
um mercado como o nosso. Na lista da Jato Dynamics, estão 
na 12ª posição em vendas, com quase 1,5 milhão de unidades 
comercializadas em 2012.

programa oportuno

O governo deu o primeiro passo e lançou o Inovar-Auto, uma 
oportunidade de se investir em tecnologia no País. Os primeiros 
efeitos já podem ser sentidos, com o anúncio de instalações fabris

GRANDE EM MERCADO
E PRODUÇÃO, PEQUENO
EM TECNOLOGIA

Mario Guitti

mario guitti
é superintendente do IQA -

Instituto da Qualidade Automotiva D
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O Peugeot 208 foi rigorosamente 
testado em todos os quesitos 

técnicos no Car Group do Cesvi 
Brasil (Centro de Experimentação 

e Segurança Viária). Ficou 
entre os 3 melhores veículos 

da sua categoria, no índice de 
reparabilidade. Mais um motivo 

de orgulho para a Peugeot.

O PeugeOt 208 é um dOs 
melhOres da categOria:
tOP 3 nO índice de reParabilidade.
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Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas. 
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