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UM DIA COMO 
MUITOS OUTROS

O sol forte do verão carioca foi testemunha de uma 
tragédia no dia 28 de janeiro. Um caminhão que 
trafegava com a caçamba levantada derrubou uma 

passarela na Linha Amarela, provocando a morte de, pelo 
menos, cinco pessoas (o motorista e mais três vítimas 
continuavam hospitalizados até o fechamento desta edição). 
Esse acidente é um retrato muito fiel da insegurança no 
trânsito brasileiro. Segundo a imprensa, o motorista falava 
ao celular no momento da colisão. Ele alegou uma falha de 
manutenção do caminhão, que teria levantado a caçamba 
sozinho (se for verdade, ele não percebeu, porque falava ao 
celular). Um engenheiro consultado pelo jornal O Estado de S. 
Paulo apontou que a estrutura da passarela não estava fixada 
adequadamente – do contrário, não cairia na pista com o 
impacto da batida.
Num único episódio, reúnem-se todos os fatores de risco 
do trânsito: fator humano (motorista distraído por falar ao 
celular), fator veículo (a manutenção inadequada) e o fator via 
(a estrutura mal fixada da passarela). Sem falar que nenhuma 
fiscalização parou o caminhão por trafegar com a caçamba 
levantada.
Infelizmente, esse tipo de situação é comum no trânsito 
brasileiro. Os mesmos fatores envolvidos, as mesmas 
consequências trágicas. Isso tem de parar. 

O governo deu um 
passo importante para 
reduzir o atraso do País 
em relação à segurança 
viária estabelecendo, 
desde 1º de janeiro, a obrigatoriedade de instalação de ABS 
e airbag em todos os veículos saídos de fábrica. Contar com 
veículos equipados com recursos sofisticados de segurança é 
algo com que europeus e americanos já estão acostumados. 
No Brasil, isso sempre foi visto como “luxo”, no mesmo 
patamar de um banco de couro. Não vai ser mais. Agora, 
mesmo os modelos mais simples terão esses sistemas. 
Na esperança de que a medida seja um divisor de águas no 
combate à violência do trânsito, decidimos lançar uma edição 
especial sobre segurança – analisando todos os aspectos 
associados à instalação de airbag e ABS, e discutindo outros 
assuntos relacionados. Porque a morte nas ruas e estradas 
nunca deveria ser encarada como “fatalidade” ou “acidente” – 
palavras que dão a impressão de que as vítimas tiveram azar, 
foram traídas pelo acaso. As mortes acontecem, isso sim, 
porque o Brasil ainda não faz a lição de casa como deveria no 
que diz respeito ao seu trânsito. É hora de virar esse jogo.

Almir Fernandes
Diretor Executivo

Segurança é fundamental, por isso a Peugeot trabalha com máxima 
qualidade e desenvolve peças originais sob medida para cada automóvel, 
com garantia de credibilidade, baixo custo de manutenção e maior 
durabilidade. Isso, sem falar na estrutura, atendimento e o maior estoque 
de peças a pronta entrega. Se você acha que segurança é coisa séria, 
prefira e só indique peças originais Peugeot. 
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com segurança não se brinca.

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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Somos líder mundial em programas de Garantia Estendida para novos e usados, Seguros GAP, 
Prestamista, Plano de Manutenção e Assistência 24hs.
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O PONTO DE VISTA 
DAS MONTADORAS

a instalação de equipamentos 
como o aBs e o aiRBag ainda 
esBaRRa na Renda do BRasileiRo e 
tamBém no peRfil da nossa fRota
Luiz Moan Yabiku Junior, 
presidente da Anfavea

q uem conhece os grandes benefícios de ABS e airbag 
para a segurança de motorista e passageiro deve se 
perguntar: por que, até pouco tempo atrás, a oferta 

desses sistemas era tão escassa no País? Consumidor 
brasileiro não merece estar seguro tanto quanto o europeu? 
Para entender melhor como um dos principais mercados de 
veículos do mundo ainda está atrasado quanto às tecnologias 
de segurança, fomos buscar respostas na entidade que reúne 
as montadoras de veículos. 
Nesta entrevista exclusiva para a Revista CESVI, Luiz Moan 
Yabiku Junior, presidente da Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores), falou sobre esse e outros 
temas, sempre em torno de uma preocupação em comum: a 
oferta de carros melhores para o consumidor brasileiro.

por que o Brasil ficou para trás 
em relação às tecnologias de 
segurança nos carros?
Acho que não ficamos devendo muito em 
relação a outros países. Além de ser o quarto 
maior mercado do mundo, o sétimo maior 
produtor, o Brasil tem leis equiparáveis às 
das nações mais desenvolvidas. Hoje, todos 
os veículos produzidos aqui obedecem à 
legislação de crash-test – seja a da Europa, 
quando a plataforma do carro é europeia, 
seja a americana, quando tem origem nos 
EUA. Como Anfavea, trabalhamos junto ao 
governo federal nesse cronograma para 
tornar obrigatórios o ABS e o airbag duplo. 
Na Europa, por exemplo, o airbag não é 
obrigatório. Por outro lado, a instalação 
de alguns equipamentos adicionais ainda 
esbarra na renda do brasileiro e também no 
perfil da nossa frota, que é dominada pelos 
modelos compactos. 

os altos impostos atrapalham?
Com certeza. O mercado brasileiro de 
automóveis é artificialmente pequeno e 
extremamente punido pela alta carga 
tributária. Aqui no Brasil, se colocarmos 
qualquer item a mais no veículo, ele paga o 
imposto do veículo inteiro. Se quisermos, por 
exemplo, agregar um GPS ao carro na fábrica, 
o sistema terá um preço que vai incorporar 
os impostos do veículo. Já se você decidir 
colocar o GPS numa concessionária qualquer, 
ou numa oficina especializada, não terá 
esse imposto. São distorções que existem 
no nosso mercado e que infelizmente ainda 
dificultam a instalação de novas tecnologias.

entRevista

Alexandre Carvalho dos Santos Lila Souza

o diálogo com o governo tem sido 
positivo nesse sentido?
O que já conversamos com o governo, e que faz parte do 
programa Inovar-Auto, é um incentivo para a instalação de novos 
componentes de segurança. Acredito que essa seja a porta de um 
novo caminho para o Brasil.

com a inclusão de aBs e airbag, não há como 
escapar de um aumento nos preços dos carros?
O preço do carro é uma decisão de cada montadora. Como 
entidade, não entramos nesse mérito, mas reconhecemos que 
cada equipamento, por menor ou maior importância que tenha, vai 
representar um custo adicional.

qual foi a posição da anfavea em 
relação à possibilidade de adiamento 
dessa obrigatoriedade, que chegou a 
ser considerada pelo ministro mantega?
Quero deixar bem claro que a Anfavea não participou dessa 
solicitação, até porque o cronograma havia sido ajustado entre o 
governo federal e a Anfavea. Se olharmos o perfil de oferta que 
tínhamos no final do ano passado, a grande maioria dos veículos 
ofertados ao consumidor já tinha airbag e ABS de fábrica. A 
discussão aconteceu porque dois modelos precisaram sair de 
linha de produção por inviabilidade, técnica ou econômica, da 
instalação dos sistemas. Mas esse adiamento não era um desejo 
nosso, principalmente porque todas as empresas já fizeram um 
esforço de adequação.

o meRcado BRasileiRo de 
automóveis é aRtificialmente 
pequeno e extRemamente punido 
pela alta caRga tRiButáRia
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acredita que as seguradoras possam reduzir os 
valores de seguros com a adesão em massa dessas 
tecnologias de segurança?
Olha, é o que nós esperamos. O importante é que o consumidor brasileiro 
possa dispor do veículo mais barato possível, mais seguro possível e com 
o melhor custo operacional possível. Por exemplo, a adoção recente da 
gasolina S50 trará um benefício ao consumidor que ele ainda não consegue 
medir. Mas o custo de manutenção do veículo, sem dúvida nenhuma, será 
menor. Esse é o caminho do nosso país. Em 2012, começamos a oferecer 
um diesel melhor, que representa uma redução do custo operacional 
estimada entre 12% e 15%. E esperamos agora que, para os veículos 
leves, essa nova gasolina também proporcione uma redução de custo 
significativa para o consumidor.

como estão as previsões de vendas da anfavea para 
este ano?
Estamos prevendo para 2014 um crescimento do PIB em torno de 
2,5%. Tradicionalmente, as projeções do setor são sempre acima do PIB, 
porque temos uma atividade que alavanca o produto interno bruto. Neste 
ano, excepcionalmente, em função do número de feriados e da Copa do 
Mundo, que significam menos dias úteis de vendas, estamos prevendo um 
crescimento do mercado inferior ao do PIB, de 1,1%.

como vê a questão da obrigatoriedade 
de instalação de rastreadores nos 
carros, que ainda não chegou a uma 
definição?
Essa decisão sofreu um novo adiamento no final do ano 
passado por algumas razões. A primeira é que ainda 
estamos numa operação assistida, num projeto-piloto, 
de validação técnica do equipamento. A segunda é 
que, terminada essa fase de testes, precisaremos 
fazer as encomendas ao setor de autopeças – que 
vai levar um tempo para ter produção. Do ponto de 
vista da Anfavea, é uma questão preocupante, porque 
prevê o uso de uma tecnologia ultrapassada. Ainda 
estamos falando em 2G. E há uma decisão judicial 
contrária a isso.  A decisão foi baseada no fato de 
que o equipamento é obrigatório – o cliente terá 
de pagar esse preço –, mas a utilização é opcional. 
Uma das nossas associadas chegou a oferecer 
esse equipamento gratuitamente, mas a opção de 
contratação do serviço por parte do consumidor ficou 
abaixo de 3%. Isso inviabiliza o negócio.

com tanta possibilidade de produção de energia 
limpa, o Brasil não tem quase nada de carro 
elétrico. por quê?
Há cerca de dois meses, a Anfavea propôs ao governo federal um projeto de 
introdução no Brasil de veículos elétricos e híbridos. Porque achamos que 
o consumidor brasileiro tem o direito de conhecer e utilizar esses modelos. 
Pela nossa proposta, numa primeira fase, as montadoras poderiam importar 
quantidades pequenas desses tipos de modelos. Numa segunda, teriam 
de assumir o compromisso de localizar componentes, que passariam a ser 
produzidos aqui no Brasil. E, numa terceira fase, a montagem do veículo 
também seria aqui. Eu penso o seguinte: por que um veículo híbrido, em 
vez de usar gasolina, não poderia usar o etanol? O desafio que propusemos 
ao governo é de que estudemos no Brasil o veículo elétrico movido a célula 
de combustível, abastecido com etanol. Afinal, não podemos jogar fora o 
Proálcool. O mundo todo está estudando o uso da célula de combustível a 
partir da matriz que cada um tem. Os EUA começaram a pesquisar o uso 
com gás de xisto, que é o que eles têm. E descobrimos aqui que o etanol é 
o segundo combustível líquido mais eficiente para a retirada de hidrogênio, 
que é o que vai movimentar o veículo com célula de combustível. Só perde 
para o metanol.  Essa proposta está com o governo, e devemos reiniciar as 
reuniões agora no primeiro trimestre. 

em nenhum 
lugaR do mundo 
com tRanspoRte 
eficiente houve 
Redução na venda 
de automóveis. 
a pRoposta 
da anfavea é 
que haja uma 
integRação 
maioR entRe os 
váRios modais 
de tRanspoRte

como as montadoras veem a 
tendência mundial da mobilidade se 
voltar para o transporte público, 
asfixiando o espaço dos carros nas 
metrópoles?
O que temos colocado claramente é que o 
transporte coletivo eficiente é um desejo nosso  
– até porque também produzimos ônibus. Em 
nenhum lugar do mundo com transporte eficiente 
houve redução na venda de automóveis. A proposta 
da Anfavea é que haja uma integração maior entre 
os vários modais de transporte. O que sentimos 
falta em São Paulo, por exemplo? De um local de 
transporte coletivo que disponha de estacionamento, 
seja para automóvel, moto ou bicicleta, como 
acontece nos demais lugares do mundo. Porque é 
impossível ter um transporte coletivo que deixe todo 
mundo na porta de casa. O americano costuma 
dizer que o problema dele é a última milha: você 
se deslocar de um ponto em que haja o transporte 
coletivo até a sua casa. Não dá para ter em cada 
esquina. O que nós esperamos é essa racionalidade 
de interação nos diversos modais. 

com a venda de veículos batendo 
recordes, as cidades vão suportar 
tanto carro?
Em São Paulo, já temos um índice de motorização 
muito semelhante ao da Europa Ocidental: dois 
habitantes por veículo. Qual é a vantagem disso? 
Estamos praticamente num mercado de reposição 
dos carros. Assim fica mais factível planejar 
adequadamente uma visão nova de mobilidade. 
O que me preocupa são as cidades pequenas e 
médias. Essas precisam se preparar para um 
grau de motorização maior do que têm hoje. Se 
você sabe que vai ter, num futuro breve, um índice 
de motorização muito maior do que tem agora, 
você precisa planejar. Não pode, por exemplo, 
aumentar o custo atual de desapropriações se já 
sabe que naquele local, para efeito de mobilidade, 
você precisará de uma grande avenida. É mais 
caro fazer metrô que monotrilho por causa desse 
custo de desapropriação. Em São Paulo, o custo 
da mobilidade é alto e será alto. E por quê? Porque 
não houve um planejamento adequado antes. 

Com foco em consultoria para a área automotiva, desenvolvemos 
treinamentos e palestras para capacitação técnica, automatização 
em processos e suporte técnico para empresas que desejam 
potencializar o resultado de seus processos de forma planejada e 
bem estruturada. Comprometimento, expertise, e resultado, são 
alguns de nossos serviços oferecidos.

NÓS SABEMOS COMO FAZER.

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

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

contato@cifconsultoria.com.br
Tel. 3628 8875

C&F
CONSULTORIA
EMPRESAR IAL



desde o pRimeiRo dia do ano, todo veículo BRasileiRo tem de 
saiR de fáBRica com aBs e aiRBag. mas o goveRno quase deixou 
essa oBRigatoRiedade paRa depois – pRovando que a seguRança 
no tRânsito está longe de seR pRioRidade no país

Alexandre Carvalho dos Santos
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MAIS SEGUROS

essencial
O ABS só é novidade para a maioria dos motoristas brasileiros. Isso porque a 
ideia de um sistema que impedisse o travamento das rodas tem mais de meio 
século. Os primeiros desse tipo foram usados em aviões, nos anos 50. Até 
que um sistema fosse desenvolvido para o Ford Thunderbird em 1969 (para 
as rodas de trás), e o Chrysler Imperial tivesse o antitravamento em suas 
quatro rodas, em 1971.
O ABS moderno surgiu nos modelos de 1985 e, em 1987, já estava 
presente em 30 modelos na frota americana. Apenas um ano depois, essa 
presença triplicou.
Em 2013, o Brasil ainda estava muito atrasado em relação à adoção desse 
sistema, que atua para evitar que o acidente ocorra (enquanto o airbag 
minimiza os danos do acidente). O CESVI realiza um levantamento anual da 
oferta de carros com ABS de série pelas montadoras brasileiras, e a última 
edição desse estudo apontou que 1/5 dos veículos vendidos não tinham 
o ABS nem como opcional – o que representa que, nesses modelos, o 
consumidor não tem nem a possibilidade de escolher uma versão mais segura. 

Curiosamente, entre os importados 
vendidos por aqui, 91% dos modelos 
têm o ABS. 
E por que ter o ABS? Simples: porque é 
essencial para se ter segurança numa 
frenagem de emergência. Um estudo 
feito pelo Insurance Institute for Highway 
Safety (IIHS), órgão de segurança viária 
mantido pelas seguradoras americanas, 
apontou que o equipamento pode 
diminuir em 37% os acidentes fatais. 
Isso é muito! Representa que quase 
quatro em cada dez mortes no trânsito 
poderiam ser evitadas com o sistema. 
Além disso, segundo o instituto, o ABS 
proporciona uma redução de 23% no 
número de colisões.

parecia inacreditável para quem dava como certo 
que as vias nacionais estariam mais seguras 
em 2014. As notícias do começo de dezembro 

vinham como um balde de água fria nessas esperanças. 
“Estamos preocupados com o impacto sobre o preço 
do carro”, disse o ministro da Fazenda Guido Mantega. 
“Possivelmente, vamos adiar isso em um ou dois anos”, 
declarou, referindo-se à obrigatoriedade da instalação 
de fábrica de ABS e airbag. Pode-se concluir, então, que 
muitas vidas foram salvas quando, cerca de uma semana 
depois dessas declarações – e após diversos manifestos 
de entidades preocupadas com a insegurança no trânsito 
–, o governo voltou atrás: a obrigatoriedade estava 
mantida. Assim, desde 1º de janeiro de 2014, todo carro 
deve sair de fábrica já com esses sistemas instalados, 
independentemente de sua categoria: dos mais luxuosos 
aos modelos compactos mais simples.
Haverá algum impacto econômico? Os carros ficarão mais 
caros? É possível. Isso em se tratando de modelos que 

tradicionalmente não dispunham dos dispositivos, claro. 
Mas não há impacto econômico que justifique o sacrifício 
de tantas vidas – uma vez que a eficiência desses 
recursos para evitar acidentes e minimizar seus danos é 
comprovada. “Não há queda da inflação, meta econômica 
ou estímulo à venda de carros que justifiquem a tragédia 
que é a morte de milhares de cidadãos brasileiros”, afirma 
Almir Fernandes, diretor executivo do CESVI BRASIL.
Quando veio a determinação do Contran, em 2009, de 
que todos os carros deveriam ter airbag e ABS de série a 
partir de 2014, a percepção era de que o governo dava um 
passo importante para minimizar esse atraso e reduzir o 
impacto da tragédia que desestrutura milhares e milhares 
de famílias brasileiras todos os anos. A recente indicação 
de que essa medida poderia ser postergada pareceu uma 
confirmação de que a segurança não é prioridade no nosso 
país. Felizmente, o bom senso prevaleceu. E o retrospecto 
do ABS e do airbag na história da segurança veicular 
comprova que a decisão certa foi tomada.

segundo o 
iihs, o aBs 
pode diminuir 
em 37% os 
acidentes fatais

matéRia de capa
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eua exigem aiRBag desde 1989
O engenheiro alemão Walter Linderer projetou um airbag 
em 1951. Seu dispositivo tinha base num sistema de 
ar comprimido, acionado pelo contato do para-choque. 
Pesquisas posteriores, nos anos 60, demonstraram que o 
ar comprimido não conseguia deflagrar o airbag de Linderer 
com a velocidade adequada para proteger os ocupantes. 
A tecnologia adotada pelos airbags modernos nasceu 
em 1963, com o equipamento inventado pelo japonês 
Yasuzaburou Kobori.
No começo dos anos 70, a Ford e a General Motors 
começaram a oferecer carros equipados com airbag. O 
Oldsmobile Toronado, da GM, é considerado o primeiro 
veículo de passeio a incluir um airbag. Curiosamente, quando 
esse modelo chegou à sua versão de 1977, já não tinha 
o equipamento. A montadora apontou falta de interesse 

salva vidas (e a economia tamBém)
O estudo “Potencial de Efetividade do Airbag” realizado pelo 
CESVI, prova que, se toda a frota brasileira tivesse airbag 
instalado, salvaríamos 490 vidas por ano e evitaríamos que 
mais de 10 mil pessoas saíssem feridas gravemente desses 
acidentes. Para quem só vê o lado econômico da questão, 
a redução dessas mortes e ferimentos com a adoção 
generalizada do airbag resultará num impacto positivo de 
R$ 630 milhões em dois anos, segundo o mesmo estudo.

aBs nas motos
Segundo levantamento feito pelo CESVI, apenas 17% das 
motos vendidas contam com ABS. E o equipamento só está 
disponível para modelos acima de 250 cilindradas, que 
representam apenas 13% do total das vendas. Na Europa, 
todas as motocicletas terão que ser obrigatoriamente 
equipadas com ABS a partir de 2016.

do consumidor. Foi apenas nos anos 90 que o 
airbag se difundiu largamente entre os carros 
americanos. Nos americanos! Não no Brasil.
Para se ter uma ideia do nosso atraso, em 1998, 
ano do novo Código de Trânsito Brasileiro, o 
cinto de segurança de três pontos passou a ser 
obrigatório aqui. Estima-se que o risco de uma 
fatalidade diminua em 50% com o uso do cinto. 
Só que, nos Estados Unidos, a obrigatoriedade 
já vinha desde 1974 – 24 anos antes da nossa. 
O airbag frontal duplo é exigência nos EUA desde 
1989 – 25 anos atrás. Na Europa, mesmo sem a 
obrigatoriedade, praticamente 100% dos veículos 
têm esses sistemas de segurança – evidências 
de uma política que levou à devida conscientização 
aos consumidores.

paRa pRotegeR ciclistas
Já há algumas iniciativas de airbags externos sendo desenvolvidas mundo afora. Na Holanda, país onde há 1,3 bicicleta 
para cada habitante, a empresa TNO projetou um airbag externo para minimizar os danos sobre ciclistas atropelados.
O carro tem uma câmera posicionada no retrovisor central (mas mirada para a frente). Um software visualiza o elemento 
prestes a ser atropelado e identifica se é um ciclista. Sensores no para-choque detectam a colisão e o airbag deflagra, cobrindo 
a metade inferior do para-brisa – onde os estudiosos identificaram ser a zona de impacto da cabeça e dos ombros do ciclista. 

matéRia de capa
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toleRância ZeRo
Enquanto no Brasil se discute se a instalação de sistemas 
de segurança não atrapalharia as vendas de veículos, a 
perspectiva é muito diferente em outros países. Como 
na Suécia, que desde 1997 mantém um programa de 
segurança viária chamado Vision Zero (“Visão Zero”). Por 
que “zero”? Porque, para os suecos, qualquer iniciativa de 
segurança tem de partir da seguinte filosofia: nenhuma 
perda de vida é aceitável. Parece utopia? Ao longo de 2008, 
a primeira morte de uma criança sueca por acidente de 
trânsito só foi acontecer no mês de outubro. “Por alguma 
razão, parecemos ser mais tolerantes com a morte de 
alguém se ela acontecer nas estradas”, aponta o vídeo 
de apresentação do programa. “Alguns argumentam que 
essa tolerância é o preço que temos de pagar para ter 
mobilidade. Nós discordamos. Não há nenhuma justificativa 
moral para qualquer perda de vida no trânsito”. 
Claes Tingvall, diretor da Traffic Safety Swedish National 
Road Administration, faz declarações na mesma linha: 
“Temos de entender que, como sociedade, podemos exigir 
liberdade, mobilidade e podemos exigir segurança ao 
mesmo tempo.” Agora compare essas declarações com a 
do ministro brasileiro no começo desta matéria... Pois é.

impeRfeição entRa na conta
Um dos grandes insights do Vision Zero é que 
ele considera que todo o sistema em torno do 
automóvel deve já levar em consideração que o 
ser humano é imperfeito e falível. É o contrário 
da perspectiva brasileira, que busca a máxima 
capacidade do sistema viário, colocando a maior 
parte da culpa dos acidentes no “fator humano”. 
Já quando você pensa que é o sistema que tem 
de se adaptar à imperfeição dos homens, a 
infraestrutura viária passa a ser concebida de 
uma forma que evite o acidente mesmo quando 
o motorista falhar. Ou impeça que ele morra, ou 
se fira gravemente, caso seja inevitável. 
É o que nos leva de volta ao ABS e ao airbag. 
Haverá momentos em que o motorista mais 
experiente vai se ver diante da necessidade de 
uma frenagem de emergência. Pode ser por 
falha dele ou do motorista da frente. Se ele 
estiver num carro com freios convencionais, 
é grande o risco de colisão – e de todo o 
horror que a batida pode trazer consigo. Se 
estiver num carro com ABS, ele no mínimo 
estará equipado com recursos para evitar o 
travamento das rodas e desviar do carro (ou 
do obstáculo) à frente. O airbag vai ainda mais 
longe nessa linha de raciocínio, porque atua 
quando o acidente já aconteceu: o ser humano 
já falhou, mas o sistema age para minimizar as 
consequências dessa falha, para que ela não 
puna o motorista com a morte.
Pensar numa perspectiva de “zero acidente” 
parece um sonho impossível num país 
com estatísticas tão ruins de mortos e 
feridos no trânsito, como é o Brasil. Mas a 
obrigatoriedade de sistemas criados para 
salvar vidas é o primeiro passo. Ainda falta 
vontade governamental para o lançamento 
de um programa de segurança amplo e 
abrangente, com metas factíveis e fiscalização 
rigorosa, que dê os passos restantes... 
Continuaremos cobrando. 

Conheça a página da iniciativa sueca Vision 
Zero e o vídeo que explica (em inglês) a 
filosofia do programa. migre.me/hdixn
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Alessandro Rubio

se não fossem os dummies, as montadoRas teRiam 
de usaR gente de veRdade paRa testaR a seguRança 
dos ocupantes nos caRRos. ou seja: não daRia paRa 
testaR quase nada
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sabe quando você assiste a um crash-test de 
segurança na TV ou na internet, e é aquela batida 
cinematográfica?... Ela não existe só para produzir 

imagens incríveis. 
O ensaio de impacto é feito pensando em salvar a sua vida.
Basicamente, o crash-test reproduz o que seria uma 
colisão de trânsito, usando veículos com diversos sensores 

PARA BATER
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ELES DÃO A CARA (E O CORPO)

instalados em pontos específicos da carroceria, que medem 
a força do impacto e geram informações para as montadoras 
melhorarem seus produtos em relação à segurança veicular. 
Além do comportamento do veículo, os estudos servem para 
analisar os efeitos da batida sobre os ocupantes. 
Como ninguém é louco de colocar gente de verdade nesses 
crash-tests, os pesquisadores usam dummies no nosso lugar.

do que são feitos
Os dummies atuais – os chamados Híbrido III – têm articulações nos 
ombros, braços, pélvis, pernas e pés. São compostos de ligas de aço e 
de ferro nas partes que simulam os ossos. Suas costelas são feitas de 
liga de grafite, e sua pele é um vinil especial, que simula a pele humana. 
A calibração desses bonecos deve ser feita em temperatura controlada 
(entre 19° C e 22° C), e os crash-tests precisam ser realizados em 
temperaturas próximas à de calibração. Isso porque as propriedades 
de seu corpo e sua pele variam com a temperatura – o teste pode dar 
errado caso a temperatura esteja muita elevada.

a evolução dos dummies
Dummies são bonecos antropométricos que simulam o corpo humano e são cheios de sensores pelo corpo. Esses sensores 
medem a desaceleração da cabeça, da região do tórax e da pélvis durante o impacto, além dos efeitos no pescoço, peito, 
pernas, tíbias e até nos pés. Mas nem sempre eles possibilitaram tantas análises assim...

1949
Os dummies surgiram para uso em testes de ejeção 
de assento na indústria dos Estados Unidos. O dummy 
“Sierra Sam” foi criado por uma empresa americana 
(Sierra Engineering) e utilizado na aeronáutica para o 
desenvolvimento de assentos ejetores. Ele era durão: tinha 
limitações de movimento e quanto à captação de dados. Só 
tinha duas possibilidades de posição: em pé ou sentado.

1966
Foi criado o VIP (Very Important Person Dummy), um 
dummy com aprimoramentos nas articulações, com 
costelas realistas. A principal modificação foi na pélvis 
do boneco – já era na posição sentada, como os atuais. 
Esse modelo foi muito importante para o desenvolvimento 
do cinto de três pontos. Sua principal qualidade era a 
capacidade de repetição e reprodução nos testes.

1971
Foi criado o Híbrido I, o primeiro dummy padrão da indústria, 
com aprimoramentos nas articulações, uma distribuição 
de peso mais fiel ao ser humano e com possibilidade de 
mais medições na região do tórax e cabeça.

1973
Surge o Híbrido II, com aprimoramentos nas articulações 
do ombro, espinha dorsal e joelhos.

1977
Surge o atual Híbrido III, pesando 77 kg. Com pescoço 
articulado, ele reproduz a maioria dos movimentos humanos. 
Pode ter sensores da cabeça aos pés, e é capaz de medir 
diversas grandezas durante um impacto em várias partes 
do corpo, como força, aceleração, deslocamento e torção. 1987

Surge a Família Híbrido III, usada até hoje. Entre as 
novidades, um dummy feminino, pesando 49 kg. 
Há também um dummy maior, de 90 kg, e modelos 
menores, representando crianças de 10, 6 e 3 anos, e 
até um recém-nascido.
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o homem 
que queRia seR um dummY
Importante médico e coronel da Força Aérea Americana, 
John Paul Stapp foi um dos principais estudiosos da 
capacidade do corpo suportar grandes desacelerações. 
Apesar do nome, ele nasceu no Brasil, no Estado da 
Bahia, e foi estudar nos EUA. Formou-se em Inglês, 
Biofísica, Medicina e Zoologia, e seguiu carreira militar, 
participando inclusive da Segunda Guerra Mundial.
Pioneiro, Stapp fez testes severos usando o próprio 
corpo, sendo submetido a desacelerações extremas 
e frenagens bruscas. Num ensaio, atingiu velocidade 
superior a 1000 km/h em um trenó que foi freado em 
1,1 segundo. Nesse teste, seu corpo foi submetido a 
uma força equivalente a 46 vezes a força da gravidade. 
Ficou com cegueira temporária, sangramento nos olhos, 
costelas quebradas e diversas marcas pelo corpo devido 
à alta desaceleração. Mas continuou vivo para contar 
essa história incrível.

multiusos
Os dummies são usados em toda a indústria automotiva para o 
desenvolvimento e aprimoramento de dispositivos de segurança 
veicular. Não apenas em crash-tests, eles também são usados 
pelos fabricantes de cintos de segurança, de bancos automotivos, 
de airbags ou qualquer outro componente que afete a 
segurança veicular.

sistema neRvoso
Os sensores do dummy são chamados tecnicamente de transdutores. 
São equipamentos capazes de transformar uma grandeza física em 
sinais elétricos. Traduzindo: se um sensor detecta uma desaceleração 
no veículo, ele a transforma em sinal elétrico, e o sistema armazena o 
dado para ser analisado posteriormente. Esses sensores podem medir 
aceleração, força, momento (torção) e deslocamento.
Na indústria automotiva, os sensores mais utilizados são:

custam caRo
Segurança é para ser levada a sério. E toda a tecnologia empregada no 
desenvolvimento de um dummy tem seu preço. Tanto que um modelo 
Híbrido III pode custar mais de R$ 200 mil, o preço de uma casa. 

um dummy pode custar 
mais de R$ 200 mil

Assista a um vídeo (em inglês) dos 
incríveis testes de John Stapp como 
dummy humano: http://goo.gl/8jsj 

de cabeça – sensores de aceleração em 
três eixos (X, Y e Z), permitindo medir 
acelerações laterais, verticais e longitudinais.

de pescoço – instalados na parte superior e 
inferior do pescoço, medem força e momento 
(torção) causados nessa região.

de peito ou tórax – em região sensível ao 
cinto de segurança, medem aceleração 
também em três direções, além de 
deslocamento das costelas. Possibilitam 
verificar quantos milímetros de deslocamento 
do tórax houve durante o impacto.

de pélvis – também com medições de 
aceleração em três direções.

de fêmur – para medição de esforços na 
região superior das pernas.

de joelhos – mede o deslocamento do 
joelho na colisão, além de esforços 
sofridos durante o impacto.

de tíbias – com diversos sensores na 
parte superior e inferior da tíbia, é possível 
medir forças e torções próximas do joelho 
e do pé do dummy.

de pés – mede acelerações nas direções 
lateral, vertical e longitudinal.

Confira um vídeo do Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) apresentando diversos tipos 

de dummies em uma variedade de ensaios de impacto (em inglês): 
http://goo.gl/9hg9xn 
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máquinas pop

o livRo do caRRo apResenta mais de 1.200 
veículos, em imagens sofisticadas, faZendo 
um Rico panoRama da evolução da indústRia 
automoBilística

g reenville Steam Carriage, Stanley Runabout, Panhard et 
Levassor Phaeton, Clément-Gladiator Voiturette, Goddu 
Tandem... Reconhece algum desses termos? Eles são 

nomes de carros – e foram todos lançados no século 19, 
antes mesmo que Henry Ford inventasse a linha de montagem. 
Era uma época de pioneiros, em que todo tipo de ideia valia 
a pena. “Os inventores voltaram sua atenção para formas de 
substituir a força motriz do cavalo por algo que pudesse ir 
mais rápido e mais longe”, afirmam os editores de O Livro do 
Carro – Enciclopédia Visual (Editora Globo). “Vapor, eletricidade, 
gás e petróleo foram testados, e nesse período ainda era difícil 
dizer qual seria o vitorioso; os recordes de velocidade foram 
conquistados primeiro pela eletricidade, depois pelo vapor.”
Como assim? Carros elétricos não são a tendência “do futuro”? 
Bom, eles já eram opção nos primórdios do automóvel. O 
Columbia Electric (1899), por exemplo, era um carro considerado 

Alexandre Carvalho dos Santos

“silencioso e de andar macio”. O primeiro modelo a gasolina de 
sucesso nos Estados Unidos foi o Duryea Motor Wagon (1893), 
um veículo desenvolvido pelos fabricantes de bicicletas Frank e 
Charles Duryea, que tinha motor de 1.302 cc, 1 cilindro, e que 
atingia uma velocidade máxima de, vejo só, 19 km/h.

capRicho visual
Essas e outras histórias são contadas nessa verdadeira 
enciclopédia, ricamente ilustrada, que percorre toda a história 
da indústria automobilística. Já valeria a pena se trouxesse só as 
imagens. Mais de 1.200 modelos são apresentados com fartura 
de detalhes visuais – incomuns para quem se acostumou a ver 
carros antigos nas fotos em preto e branco.
O Livro do Carro conta as histórias das marcas que ainda 
hoje dominam o mercado mundial, e também daquelas que 
tiveram seus momentos de glória no passado. Década após 
década (até os anos 2000), o leitor acompanha as mudanças 
na tecnologia, nos recursos de segurança dos veículos e 
até nas preferências do consumidor. Estão lá os carros do 
futuro também! Veja o que o livro diz sobre a nossa época 
atual: “Os crossovers mesclaram os limites entre categorias, 
combinando habilidade off-road, acomodação de passageiros e 
desempenho. Os híbridos economizam combustível e poluem 
menos, enquanto os novos supercarros fazem a velocidade  
de 320 km/h parecer banal. O que virá agora? Os  
entusiastas esperam que dirigir continue sendo o que  
sempre foi: divertido.” 

o livRo do caRRo 
ENCICLOPÉDIA VISUAL
Editora Globo, 360 páginas, R$ 119
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O CARRO MAIS SE GURO DO MUNDO
Pense num carro (quase) à prova de acidentes. 
Que componentes ele deveria ter? A gente 
conta para você

24 Revista CESVI 25

Bruno Henrique 
Honorato Espindola

itens de 
seguRança ativa
São aqueles com a missão de 
evitar um acidente, proporcionando 
um controle mais seguro do 
carro e aumentando a eficiência 
de recursos como a frenagem, 
a direção e a própria atenção do 
motorista. O carro mais seguro 
do mundo deveria contar com os 
seguintes sistemas:

(traction 
control system)

Durante a arrancada do veículo 
em pisos de baixa aderência, evita 

que as rodas patinem, assegurando 
a preservação da dirigibilidade e da 

aceleração do carro sem perda direcional. 
Faz aplicação seletiva dos freios nas 

rodas que comecem a patinar. Também 
pode ter outra sigla, dependendo 

da montadora: ASR (Anti Slip 
Regulation).

aBs

Bas

esp

tcs

eBd
(electronic Brake 

distribution)
Distribui a força de frenagem nas 

rodas que estão com maior aderência, 
aumentando a eficiência da frenagem. 
Esse sistema entra em funcionamento 

quando o pedal do freio é acionado.

(electronic 
stability program)

Tem a importante função de evitar que 
o veículo saia da trajetória desejada 
pelo motorista. O ESP atua de forma 

autônoma, não necessitando da ação do 
motorista. Seu funcionamento opera nos 
freios, atuando nas rodas que estejam 

sem tração. 

(antilock Braking 
system) 

O sistema tem a função de evitar o 
travamento das rodas em frenagens 
bruscas, mantendo a dirigibilidade do 

veículo. Usa sensores que monitoram a 
rotação da roda e aplicam a pressão 

necessária nos freios, evitando o 
travamento.

(Brake assist system)
O sistema monitora a velocidade 
de acionamento do pedal do freio 
e auxilia o motorista, aplicando a 

força máxima na frenagem.

O comportamento humano ainda é o fator que mais pesa no 
risco de um acidente de trânsito. Se todo mundo dirigisse 
com responsabilidade, os índices de mortalidade cairiam 

drasticamente. Mesmo assim, ajuda muito quando o motorista tem um 
carro repleto de sistemas de segurança – aqueles que vão evitar que 
se envolva em um acidente e aqueles que vão minimizar os danos caso 
a batida seja inevitável. 
Pensando nisso, revelamos aqui como deve ser o carro mais seguro do 
mundo. Que componentes de segurança ativa e passiva ele deve reunir? 
E quais são as tendências para os próximos anos? É o que você vai 
descobrir agora.
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o mais seguRo?
É difícil precisar qual o carro mais seguro do mundo. Mas 
o Tesla S é certamente um deles. Além de um conjunto 
excelente de sistemas de segurança, o veículo obteve 5,4 
estrelas num teste independente da National Highway 
Traffic Safety Administration (NHTSA), um recorde nos 
padrões americanos. O modelo tem seu motor (elétrico) 
na parte traseira, o que permite aumentar a zona de 
absorção de impacto na parte da frente.

itens de seguRança passiva
São para quando não tem jeito mesmo: o acidente é inevitável. 
Aí, esses itens têm a missão de minimizar até o ponto que for 
possível os danos e as lesões nos ocupantes do veículo.

aiRBag 
Foi desenvolvido para ser uma proteção suplementar ao cinto de 
segurança, para evitar a colisão do corpo dos passageiros com 
estruturas rígidas do habitáculo. Seu acionamento, associado ao 
cinto, reduz as lesões ou o risco dessas ocorrências. Existem 
sete tipos de airbag: airbag frontal, lateral, de cortina, de 
joelho, para passageiros do banco traseiro e airbag de cinto de 
segurança. Além desses, existem airbags de capô capazes de 
amortecer o impacto no pedestre, em ciclistas e motociclistas, 
em caso de atropelamento.

cinto de seguRança com pRé-tensionadoR
Esse modelo de cinto tem um dispositivo que se retrai 
automaticamente, fixando o passageiro com firmeza no banco 
em caso de colisão do veículo. 

apoio de caBeça Regulável
Reduz o efeito chicote (extensão e flexão repentinas do pescoço 
por conta de uma freada brusca) e, consequentemente, lesões 
na região cervical. 

Banco antimeRgulho 
Dificulta que o corpo escorregue em direção aos pedais do 
carro, embaixo do painel, em situações de colisão.

BaRRa de pRoteção lateRal nas poRtas dianteiRas
Reduz a deformação lateral das portas dianteiras preservando 
a célula de sobrevivência. Normalmente confeccionadas em aço 
para reforço da estrutura.

cinto de seguRança dianteiRo com  
Regulagem de altuRa
O ajuste de altura reduz o risco de estrangulamento pelo cinto, 
melhorando a distribuição da massa corpórea.

coluna de diReção defoRmável
Em caso de choque frontal, esta coluna se contrai sem atingir o 
motorista. Isto é possível porque ela não é uma peça inteiriça, 
sendo composta normalmente de duas partes com formato 
telescópico ou articulado.

vidRos lateRais laminados 
Diferentemente dos vidros temperados – que se estilhaçavam 
completamente em uma batida, jogando cacos contra os 
passageiros –, os laminados não soltam fragmentos. Isso 
graças a uma película de dupla adesão entre suas superfícies 
interna e externa.

válvula BloqueadoRa de comBustível
Em caso de desaceleração repentina, interrompe a alimentação 
de combustível ao motor, reduzindo o risco de incêndio. Também 
evita que haja ferimentos decorrentes do funcionamento do 
motor após o acidente.

do luxo ao populaR
Além dos itens que você acabou de ver – já existentes em uma 
vasta gama de veículos –, existem recursos de segurança 
passiva e ativa que hoje estão disponíveis apenas em modelos 
de luxo, mas que logo podem vir a equipar outras categorias, 
inclusive os veículos de entrada – como já aconteceu com o GPS, 
sensores e câmeras de auxílio a estacionamento, entre outros.

acc (adaptive cRuise contRol) 
Tem a função de controlar a distância mantida em relação ao 

carro da frente, evitando colisões. Utiliza um radar instalado na 
dianteira do veículo, para mensurar a distância. O ACC pode 
atuar nos freios mesmo sem a intervenção do motorista.

assistente de visão notuRna
É um dispositivo de auxílio à visão do condutor, que mostra, 
em uma tela no painel de instrumentos, uma imagem 
filmada em tempo real dos obstáculos à frente do veículo – 
aumentando o campo de visão e reduzindo a possibilidade de 
atropelamento noturno.

laseR de adveRtência em neBlina
Sistema instalado na lanterna traseira, que tem a função 
de avisar, ao motorista do veículo que vem atrás, qual a 
distância segura para ele trafegar na via com neblina. O 
sistema projeta um facho de laser que faz uma linha de 
referência, indicando ao motorista a distância que ele deve 
manter para evitar um acidente. 

O CESVI auxilia o consumidor 
final na escolha do veículo mais 
seguro por meio de seu Índice 
de Segurança. Esse indicador 
estabelece um ranking entre 
veículos organizados por categoria, 
tendo por critério a maior 
disponibilidade de equipamentos 
para a segurança veicular. Saiba 
mais sobre esse e outros índices 
do CESVI: goo.gl/fFlWMR 

na estRutuRa
O carro mais seguro do mundo 
também deveria ter uma carroceria 
diferenciada, semelhante às usadas 
nos veículos de luxo, que contam com 
diferentes tipos de aço.
Nas longarinas, são usados aços de 
alto limite elástico, para otimizar 
a absorção da energia do impacto 
no caso de uma colisão. Na célula 
de sobrevivência, onde ficam os 
ocupantes, há uma combinação de 
aços: de resistência ultra-alta, alta 
e aços macios. Assim, o veículo 
equilibra a máxima proteção aos 
ocupantes com flexibilidade.
Peças móveis, como capô e para-
lama, são produzidas em alumínio, 
com regiões de deformação 
programada – evitando o efeito-
guilhotina no caso do capô.
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SOLUÇÃO GLOBAL  
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cliente por meio de uma solução que une as principais tendências tecnológicas:  
Reduz o “Time to Market, possui flexibilidade para o crescimento do negócio, é uma solução 
centrada no cliente e com visão global do negócio.
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númeRos de indeniZações do seguRo dpvat 
ofeRecem um quadRo fiel da inseguRança 
no tRânsito BRasileiRo

Alexandre Carvalho dos Santos

AMPARO 
ÀS VÍTIMAS

os acidentes 
não estão 
diminuindo, só 
estão mudando 
de peRfil: 
aumentando a 
fRequência e 
diminuindo a 
gRavidade

seguRos

q uem estudou um pouco sobre a violência do nosso trânsito já sabe: o País tem 
dificuldades em contar seus mortos e feridos em acidentes. As estatísticas 
oficiais que existem são poucas e carecem de um aprofundamento maior. Nesse 

contexto, a Seguradora Líder DPVAT, administradora do consórcio que gerencia o seguro 
obrigatório DPVAT, descobriu que tinha uma informação importantíssima nas mãos: 
seus dados sobre indenizações às vítimas de trânsito dão uma noção muito clara sobre 
a evolução das mortes e das ocorrências de invalidez no trânsito. Um exemplo: entre 
janeiro e setembro de 2013, o número de indenizações subiu 25%. E a conclusão aí é 
óbvia: se tem mais gente pedindo indenização, é porque tem mais acidente acontecendo.
Para explicar um pouco mais sobre essa relação, falamos com o diretor-presidente da 
Seguradora Líder DPVAT, Ricardo Xavier – em entrevista exclusiva para a Revista CESVI.

a última divulgação de vocês apontou para 
uma redução de 9% na mortalidade. o 
trânsito ficou mais seguro?
De jeito nenhum. Eu até fico preocupado quando leio matéria na 
imprensa minimizando esse problema. Claro que é importante 
dizer, por exemplo, que a Lei Seca está contribuindo para a 
redução das mortes. Só que, enquanto a mortalidade diminuiu, 
a invalidez permanente aumentou, não para de crescer. Se você 
comparar nossos dados de 2012 com os de 2013, a invalidez 
subiu 36%. E isso não é bom, isso é muito ruim. Os acidentes 
não estão diminuindo, só estão mudando de perfil: aumentando a 
frequência e diminuindo a gravidade. É bom, lógico, que morram 
menos pessoas, mas é extremamente grave que tenhamos mais 
inválidos. E quem é que está ficando inválido? Em quase 80% 
das vezes, é o homem de 18 a 34 anos, economicamente ativo, 
que faz a força deste país, que sustenta uma família... 

28 Revista CESVI 29

Ricardo xavier, 
diretor-presidente da 

seguradora líder dpvatS
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a motocicleta continua como destaque 
negativo nesses acidentes?
Exatamente. Quando analisadas as indenizações por tipo de 
veículo, 72% dos benefícios foram pagos em consequência de 
acidentes de trânsito envolvendo motocicletas. Não devemos 
demonizar a moto, mas conscientizar de que a motocicleta é um 
agente altamente causador de acidentes. Para que os usuários 
tenham um comportamento mais seguro – em benefício das 
próprias vidas. Com a melhora das condições das classes 
mais pobres, há mais gente participando da economia, o que 
é ótimo para todo mundo. Só que as pessoas que ganharam a 
possibilidade de comprar uma moto não estão preparadas nem 
conscientizadas em relação aos riscos envolvidos. A pessoa 
que consegue comprar uma moto por R$ 5 mil, dividindo em 
48 prestações, às vezes não tem o dinheiro para comprar o 
capacete, ou não tem a percepção dessa importância. E, num 
final de semana com a família, coloca o filho e a esposa na 
garupa da moto. Então não é de se espantar que as estatísticas 
de crianças acidentadas com motocicletas só tenham crescido.

por que as indenizações do dpvat viraram 
parâmetro da evolução de acidentes?
Primeiro porque as estatísticas oficiais são muito frágeis, há uma 
dificuldade muito grande em coletar dados – então nada melhor 
do que aquela estatística produzida pelo próprio cidadão que vai 
buscar sua indenização. Por isso mesmo, desde 2011, criamos um 
centro de estatísticas e vamos divulgando boletins regularmente. 
Em fevereiro, certamente estaremos com os números completos 
do ano de 2013 e levaremos essas informações para a imprensa. 
E por que fazemos assim? Porque entendemos que somente com 
a divulgação desses números é que conseguiremos sensibilizar 
a sociedade, os meios de comunicação e as autoridades para o 
problema do trânsito no País, que é caótico. 

como surgiu o dpvat?
Com o desenvolvimento da indústria automobilística, primeiro 
nos países desenvolvidos, constatou-se que o veículo é um 
agente potencial de danos a terceiros. Logo concluíram que 
era preciso criar mecanismos de proteção econômica para 
esses terceiros, que nem sempre podem contar com uma 
compensação por parte de quem provocou o acidente. Então foi 
criada uma modalidade mais clássica, que existe no mundo todo, 
que é o seguro de responsabilidade civil obrigatória para veículos 
automotores contra danos a terceiros, cobrindo de modo geral 
danos pessoais e materiais. No Brasil, esse seguro foi previsto 
em 1966, junto com a lei do seguro. Mas só foi instituído em 
1974, quando veio outra lei que o regulamentou. 

o que mudou de lá para cá?
Até 1985, esse seguro passava por procedimentos complicados, 
exigia determinar de quem era a culpa, para ver de que apólice 

sairia essa indenização, entre outros obstáculos. Foi só nessa 
época que o governo entendeu que seria importante vincular 
a liberação do licenciamento com a contratação do seguro. E 
formou um convênio com o mercado segurador, estabelecido 
com uma resolução em 1986. Desde então, o cidadão já sabe 
que, na hora de pagar o imposto, também deve pagar o seguro. 
E os processos começaram a se dar de uma maneira mais 
instantânea. Não interessa mais tanto de quem é a culpa; todo 
veículo deve ter o seguro obrigatório. E a lei permite que, quando 
a pessoa não paga o seguro, o consórcio pague a indenização 
e depois busque o ressarcimento junto ao inadimplente. Assim 
o seguro ficou muito mais ágil no seu processo – já que você 
não precisa mais identificar o culpado, nem fazer perícia... Se a 
pessoa é vítima de acidente de trânsito, ela automaticamente 
tem direito à indenização.
 
quanto, do dinheiro arrecadado, vai para a 
educação de trânsito?
Bom, 50% dos recursos arrecadados vão direto para o governo 
federal, e 5% para o Denatran, com a finalidade de promover 
ações de educação e redução de acidentes de trânsito. Os outros 
45% vão para o Sistema Único de Saúde, com a finalidade de dar 
atendimento às vítimas de acidentes de trânsito nos hospitais 
públicos e conveniados. Para se ter uma ideia, só no ano passado, 
o Denatran recebeu mais de R$ 400 milhões do DPVAT. 

que ações a seguradora líder tem 
promovido sobre educação no trânsito?
Por exemplo, no Congresso, acompanhamos permanentemente 
as atividades da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito 
Seguro, produzimos e divulgamos informações para essa frente, 
temos contatos com os deputados mais atuantes, como Hugo 
Leal, do Rio de Janeiro, e Beto Albuquerque, do Rio Grande 
do Sul. Na iniciativa privada, temos parcerias como esta feita 
com o CESVI, de instalação de totens que servem para divulgar, 
em diversas capitais brasileiras, informações sobre acidentes, 
sobre segurança e sobre a própria existência do seguro DPVAT. 
Também apoiamos estudos e campanhas relacionados à redução 
de acidentes. Estamos sempre atentos e desejosos de participar 
das melhores iniciativas nesse campo. 

seguRos

A Seguradora Líder 
DPVAT tem um blog 
sobre segurança no 
trânsito, com notícias 
e dicas. Confira: 
viverseguronotransito.
com.br
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RepaRaR um caRRo com esses sistemas exige cuidados extRas, 
impoRtantes até paRa a seguRança do RepaRadoR
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a obrigatoriedade de ABS e airbag em 
100% da frota, que começou dia 1º 
de janeiro, tem uma consequência 

direta para as oficinas brasileiras: mais 
do que nunca, elas precisam preparar 
suas equipes para fazer o reparo em 
carros que têm esse sistema. Quem ainda 
não está apto a fazer esse serviço com 
todo o conhecimento de causa – e com 
ferramental e infraestrutura adequados – 
vai perder espaço no mercado.
É preciso treinar a equipe para isso.  
Mas a Revista CESVI já adianta o serviço, 
relacionando os cuidados que  
a oficina precisa ter para lidar com  
esses componentes.

Lila SouzaClaudemir Rodriguez

CUIDADOS NA REPARAÇÃO COM 

AIRBAG E ABS
aiRBag
Desenvolvido para ser uma proteção suplementar ao cinto de 
segurança, o airbag tem uma nobre missão: evitar a colisão do 
corpo dos passageiros com estruturas rígidas do habitáculo. Em 
outras palavras: salvar vidas.
O acionamento de suas bolsas infláveis ocorre sempre que 
há uma desaceleração brusca no veículo – decorrente de uma 
batida de trânsito: se não tiver batida, ele não é acionado, por 
mais severa que seja a frenagem. 

componentes 
BOLSA INFLáVEL
Feita de náilon, com costuras resistentes e furos de diâmetros 
específicos. Pode ser instalada no painel de instrumentos, nos 
bancos, colunas, laterais de portas e nos cintos de segurança.

SISTEMA DE INSUFLAÇÃO
Consiste em uma reação química de azida de sódio (NaN3) 
e nitrato de potássio (KNO3) que libera um gás nitrogênio 
capaz de inflar a bolsa em milésimos de segundos.
MOLA-RELÓGIO
Módulo que contém um cabo flexível em espiral e que tem  
a função de manter o contato elétrico da bolsa inflável  
do motorista em qualquer posição em que esteja o  
volante de direção.
UNIDADE DE CONTROLE
Módulo eletrônico que analisa a necessidade de acionamento 
das bolsas por informações vindas dos sensores. Também é 
chamada de SDM (Sensing and Diagnostic Module).
SENSORES
Também chamados de acelerômetros, medem a 
desaceleração do veículo. 

manutenção
Airbag é um componente pirotécnico e, como tal, deve ser 
manuseado com extremo cuidado. Por quê? Porque esse 
tipo de dispositivo tem carga explosiva dentro. Se trabalhado 
de forma incorreta, pode provocar ferimentos graves ao 
reparador, além da inutilização da peça.
Em veículos que bateram e dispararam o airbag, as 

evidências devem ser analisadas para uma substituição 
correta de seus componentes, de modo que o veículo saia 
da oficina com as mesmas características de um carro novo 
quanto ao desempenho de proteção ao ocupante. 
VERIFICAÇõES
Antes de iniciar o reparo em um veículo com airbag, é 
importante verificar os seguintes itens:
•	 Luzes	de	advertência	no	painel	de	instrumentos.
•	 Presença	de	fusível	do	airbag	na	caixa	de	fusíveis	 

do veículo.
•	 Integridade	dos	sensores	de	rotação	de	cada	roda.
•	 Integridade	da	roda	fônica.
•	 Integridade	do	sistema	hidráulico.	
•	 Funcionamento	e	integridade	do	módulo.
CUIDADOS
Após a verificação desses itens, é preciso tomar os  
seguintes cuidados:
•	 Desligar	a	bateria	do	veículo,	desconectando	o	polo	

negativo da bateria e, em seguida, aguardando o modo 
“descanso” do veículo. Isso leva em média 20 minutos.

•	 Atenção:	conectores	de	dispositivos	pirotécnicos	
geralmente são construídos para que, quando 
desconectados, provoquem um curto entre seus 
terminais, evitando danos à central de comando.

Pontuação das linhas:  AXALTA -  STANDOX - STANDOBLUE BASECOAT   

 

O estado de arte na reparação agora é 5 estrelas.
Linha Standox - Standoblue certificada pelo CESVI com pontuação máxima.

Excelência em qualidade e produtividade.
Esse é nosso padrão.

Copyright 2014. Standox e Standoblue são marcas da Axalta Coating Systems.
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•	 Não	usar	equipamentos	de	medição	(multímetros	e	
osciloscópio) na análise do airbag. 

•	 Cuidado	para	não	derrubar	o	airbag.
•	 Para	reparos	no	túnel	central	do	veículo,	aconselha-se	

retirar o módulo do airbag e acondicioná-lo em lugar 
seguro, longe de impactos.

•	 Em	caso	de	enchente	que	tenha	afetado	a	bolsa	inflável,	
ela deve ser substituída – não tem como ser recuparada.

•	 Já	em	veículos	afetados	por	enchente	parcial,	em	que	só	
o módulo de airbag tenha sido afetado, deve-se substituir 
apenas o módulo e apagar a possível avaria do sistema 
utilizando um scanner.

aBs
O Antilock Brake System (ABS) tem a função de evitar o 
bloqueio das rodas em frenagens bruscas, mantendo a 
dirigibilidade do veículo. Atua com sensores que monitoram 
a rotação das rodas, enviando pulsos para o módulo que 
identifica as diferenças de rotação que ocorrem no caso 
do bloqueio de uma delas. O sistema responde gerando 
um alívio de pressão e posterior pressurização do sistema 
por bomba elétrica conectada ao conjunto hidráulico de 
acionamento dos freios.

•	 Na	sangria	do	freio,	nunca	acionar	o	pedal	até	o	fim,	 
pois isso pode danificar o cilindro-mestre.

•	 Para	alguns	modelos	de	ABS,	é	preciso	usar	 
um scanner para acionamento do módulo hidráulico  
e eletroválvulas. 

•	 Para	a	substituição	das	pastilhas	de	freio	com	ABS,	alguns	
fabricantes recomendam o bloqueio do flexível próximo da 
pinça do freio – para que sujeiras não retornem para o 
sistema. Esse bloqueio deve ser feito com uma ferramenta 
especial de bloqueio de tubos flexíveis.

•	 Não	fazer	soldas	e	emendas	nos	chicotes	dos	sensores	
de rotação.

•	 Caso	a	roda	fônica	seja	dentada,	verificar	se	não	
há avaria ou trinca entre os dentes. Caso exista, 
substituir por uma nova, para que não haja problema 
na leitura da informação.

•	 Na	montagem	do	módulo,	verifique	se	o	conector	da	
central está travado. 

componentes 
UNIDADE DE CONTROLE
Módulo eletrônico que analisa os sinais recebidos dos 
sensores instalados nas rodas ou no eixo traseiro do 
sistema de ignição e do pedal de freio, e processa 
todas essas informações. Feito isso, envia os comandos 
necessários para a central hidráulica, normalmente 
montada em conjunto com o módulo.
SENSORES
Instalados nas rodas ou nos eixos, detectam o giro das rodas, 
enviando ao módulo a informação de travamento do sistema. 
RODA FôNICA
Sistema de disco com dentes ou magnético, localizado no 
cubo de roda, que possibilita a leitura do sensor.

manutenção
O freio equipado com ABS possui componentes eletrônicos 
e hidráulicos diferentes do sistema de frenagem 
convencional, e necessita de uma atenção maior na hora de 
avaliar seus danos.
VERIFICAÇõES
Os itens a serem verificados são:
•	 Luz	de	advertência	no	painel	de	instrumentos:	se	não	houver	

avaria, deve permanecer acesa por um instante após a ignição 
ligada, e apagar alguns segundos após a partida do motor.

•	 Presença	do	fusível	do	ABS	na	caixa	de	fusíveis	 
do veículo. 

•	 Integridade	dos	sensores	de	rotação	de	cada	roda:	
devem estar intactos e sem avarias no chicote  
e conectores.

•	 Integridade	da	roda	fônica.	
•	 Por	ter	função	de	informar	a	posição	da	roda,	deve	

estar intacta e sem fissuras nos dentes.
•	 Integridade	do	sistema	hidráulico:	tubos	e	juntas	

hidráulicas não devem estar amassados ou avariados.
•	 Funcionamento	e	integridade	do	módulo:	deve	ter	sua	

central eletrônica verificada por scanner e não ter 
sofrido danos aparentes.

CUIDADOS
Após a verificação dos itens, é preciso tomar os  
seguintes cuidados:
•	 Desligar	a	bateria	do	mesmo	jeito	mencionado	no	

reparo de airbag. 



quando se pensa em sistemas de rastreamento, a primeira coisa que 
vem à cabeça é a recuperação de um bem roubado. Sim, essa é uma 
das principais funções dos sistemas. No entanto, já há algum tempo, 

a prevenção de acidentes faz parte dos recursos desses produtos. Mas 
qual a relação entre rastreamento de veículos e segurança no trânsito? É 
o que vamos ver agora.
Para começar, o monitoramento gera uma série de informações muito 
úteis para quem deseja minimizar os riscos de acidentes. Um exemplo: 
com os dados obtidos por um sistema de tecnologia embarcada, é 
possível produzir relatórios comparativos, que indiquem opções mais 
seguras, como a rota ideal para um determinado trecho. Ou ainda traçar 
um perfil do estilo de condução de cada motorista de uma frota – assim 
dá para saber quais deles precisam de treinamento para ter sempre 
uma condução segura. Só que a tecnologia vai além: ela também alerta o 
motorista, na hora, sobre uma eventual desatenção ou sobre a iminência 
de um acidente. Um verdadeiro copiloto.
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RECURSOS LIGADOS 
A RASTREADORES VãO ALÉM 
DE APONTAR A LOCALIZAçãO 

DO VEÍCULO: TAMBÉM PODEM SER 
USADOS NA PREVENçãO 

DE ACIDENTES

exteRminadoRes 
de acidentes

Marcio Lopes Lila Souza
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eles podem ajudaR
Um recurso muito importante: o 
monitoramento da rotação do motor. Para 
efeitos logísticos, o objetivo é controlar o 
consumo de combustível. Mas ele também 
pode alertar sobre uma aceleração excessiva 
num trecho que não requeira tanto torque. 
Mais um: o monitoramento do peso de uma 
carga transportada. No que se refere à 
proteção do patrimônio, esse recurso avisa 
sobre o descarregamento do caminhão em 
um local não autorizado. Mas, para efeito 
de segurança, ele previne um acidente 
relacionado à passagem por um declive 
acentuado. Nesse caso, imagine outra 
possibilidade: com base na informação da 
carga transportada, um gestor de frota 
poderia fazer a roteirização de um percurso 
que evitasse trechos com muitos declives e 
irregularidades. Ponto para a segurança.
Outro recurso – um dos mais usados com 

tipo: pedestRe
distância: 3 m
velocidade: paRado
Risco: 0

tipo: táxi
distância: 3 m
velocidade: 3o km
Risco: peRigo

tipo: moto
distância: 8 m

velocidade: 40 km
Risco: 3

tipo: caRRo
distância: 28 m
velocidade: 46 km
Risco: 3

n

s

o l

rastreadores – é o monitoramento da 
velocidade. Aí, o benefício à segurança é óbvio 
e direto. Alguns produtos podem, inclusive, 
emitir alertas ao motorista toda vez que 
ele exceder a velocidade permitida. O Brasil 
certamente teria menos acidentes se todos os 
veículos contassem com um recurso desses.

sensoR de capotamento
É importante citar ainda que a maioria dos 
hardwares comercializados no Brasil hoje 
– voltados para o rastreamento de veículos – 
conta com um componente capaz de identificar 
curvas acentuadas, desacelerações bruscas 
e retomadas muito fortes. Também chamado 
de sensor de capotamento, o acelerômetro 
é um excelente recurso dos rastreadores 
para evitar acidentes. Com a possibilidade de 
monitorar movimentos tridimensionais, quando 
associados a um software específico, esse 
dispositivo é capaz de gerar relatórios para um 

mapeamento de riscos relacionados a curvas 
acentuadas, por exemplo, peso da carga 
transportada e velocidade.

e o fatoR humano?
Em um futuro próximo, talvez os carros já 
possam dispensar grande parte das ações 
humanas. Mas dificilmente isso vai chegar 
a 100%. O motorista ainda será o senhor 
de muitas das decisões que podem levar, ou 
não, a um acidente. 
Por isso, a preparação e a educação do 
motorista continuam fundamentais para que 
tenhamos um trânsito mais seguro. Qualquer 
que seja a novidade tecnológica desenvolvida, a 
responsabilidade de condução do veículo será 
sempre nossa. Falta ainda que cada motorista, 
motociclista e mesmo o pedestre tenha uma 
“tecnologia embarcada” no cérebro para manter 
um comportamento seguro no trânsito. Quem 
sabe um dia inventam um chip desses?... 



     

SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE CAMINHÕES
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

Cielo CIELOCEL GS12 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.cielo.ind.br

Foclog Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br

Ituran Rastreador E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS 0300 010 5566 www.ituran.com.br

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Triangulação 
de Antenas

Rádio Frequência 0300 010 5566 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Full Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br

LOGOS LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosst.com.br

Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com

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

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

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

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

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

Pointer Brasil Pointer Cellocator Cello F Rastreador GPS GPRS (11) 3660-5500 www.pointerbrasil.com.br

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

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

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

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

Pósitron Pósitron DUAL Rastreador GPS Híbrida (19) 3787-6320 www.pst.com.br

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

Sascar Tecnologia
e Segurança Automotiva

Sascar Full SAT/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

Satcom Rastreadores Alfa Track Frota Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 3545-9500 www.alfasatcom.com.br

Segminas Segcar Rastreador GPS GPRS/GSM 31 2128 0808 www.segminas.com.br

Segsat GPS Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626 www.segsat.com.br 

SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br

TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br

Trixlog Trixlog Rastreador GPS GSM/GPRS (85) 3304-6505 www.trixlog.com

Grupo Tracker Tracker Caminhão/Picape Localizador
Aproximação
de Antenas

Rádio Frequência (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

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

Veltec MFA City Rastreado GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000 www.veltec.com.br

Wisesat Rastreador RST - Telemetria Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3093-3721 www.wisesat.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER CAMINHãO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com 

Zatix Tecnologia S/A Omni Light Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Dual Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Turbo Rastreador Híbrida GPS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Omnilink 

RI0450 LINKER
Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.omnilink.com.br

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

3T Systems 3T Controle Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.tecno3t.com.br
Alarcom Sistema de 
Segurança Eletrônica

MXT 151 Rastreador GPS GPRS (19) 3671-5896 www.alarcom.com.br

Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
BR Lock Securit BR Lock GPS/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2613-4401 www.brlock.com.br
Bysat Automação
e Controle Ltda.

Kit Bysat Rastreador GPS GPRS (31) 3057-4401 www.bysat.com.br

CEABS CEABS GSM Rastreador GPS GPRS/GSM (41) 3535-7400 www.ceabs.com.br

CELTEC Auto Cargo GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 600 3800 www.autocargo.com.br

Cielo Telecom CIELOCEL Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br
FOCLOG Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br
GeoSiga MXT 151 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4428-1750 www.geosiga.com.br
Golsat Golsat Car/Frota Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500 www.golsat.com.br
Ituran Rastreador E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS 0300 010 5566 www.ituran.com.br

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Triangulação 
de Antenas

Rádio Frequência 0300 010 5566 www.ituran.com.br

Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Locabrás AutoCargo GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (85) 3261-2424 www.locabrasseguranca.com.br
Logos LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosst.com.br
Mirus Rastreamento Mirus Veicular Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-1002 www.mirus.com.br
Nacional GPS RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-6564 www.nacionalgps.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
Pointer Brasil Pointer Cellocator Cello F Rastreador GPS GPRS (11) 3660-5500 www.pointerbrasil.com.br
Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Proalerta Pró Alerta/MXT 151+ Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3348-9292 www.proalerta.com.br
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3326-5353 www.gruporental.com.br

Sascar Tecnologia 
e Segurança Automotiva

Sascar GPS/GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

Satcom Rastredores Alfa Track Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 3545-9500 www.alfasatcom.com.br
SATPLUS SATPLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2517-2600 www.satplus.com.br
SIM Track SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br
SpySat RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
SpySat Rastremanto SpySat GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

Vigauto Vigauto Rastreador GPS GSM/GPRS (27) 3025-8080 www.grupovigserv.com.br/vigauto
Volpato Rastreamento MXT 150/151 Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3342-5551 www.volpatorastreamento.com.br
Wisesat Rastreador RST - Telemetria Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3093-3721 www.wisesat.com.br

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER AUTOS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador Graber
 RI0450 LINKER

Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

SISTEMAS DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO
Confira empresas e sistemas aprovados pelo CESVI

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 
Telefone: 11 3948-4801

O CESVI BRASIL realiza uma avaliação para apontar os sistemas de rastreamento e 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.

Revista CESVI38

SEGMENTO CASCO = CARGA = LOGÍSTICA =

SISTEMA DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE MOTOCICLETAS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

GeoSiga MXT 151 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4428-1750 www.geosiga.com.br

Pósitron Rastreador Selado
GSM/GPRS

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

SASCAR SASMOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sadcar.com.b

Grupo Tracker Tracker Moto Localizador Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 3506-5700 www.grupotracker.com.br

ZATIX 
TECNOLOGIA S.A. GRABER MASTER MOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com
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P A I N E L

mal começou o ano, e o Órion Orçamentos já tem 
grandes novidades. Desde o dia 13, a Mitsui 
Sumitomo Seguros começou a operar com o 

sistema. Todo o trabalho com a seguradora conta com 
acompanhamento in loco da equipe Órion, garantindo o 
máximo de eficiência nessa primeira etapa de trabalho.
O projeto de implantação do Órion na Mitsui foi realizado 
em dois meses, desde a primeira reunião até a 
integração com o sistema da seguradora, homologação 
e produção assistida.
De modo a tornar esse começo de parceria ainda 

MITSUI ADOTA SISTEMA ÓRION
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melhor, foi realizado um treinamento, no dia 20 de 
janeiro – na sede da companhia – para 24 profissionais 
de sua área de sinistros. Participaram, inclusive, 
Roberto Carlos Alves, gerente de sinistros da 
seguradora, e Leandro Peluchi, coordenador.
Toda a equipe da companhia de seguros já está 
devidamente capacitada para operar com o Órion 
Orçamentos na sua gestão de sinistros de automóveis.
É mais uma empresa que vai contar com o melhor sistema 
de orçamentos do mercado e transmitir os benefícios 
dessa operação otimizada a seus clientes e parceiros. 

APLICATIVO CONTRA A DISTRAÇÃO AO VOLANTE

aplicativos de celular não existem apenas para melhorar as suas fotos 
ou para trocar mensagens sem pagar. Já há uma série de recursos que 
ajudam o motorista a se localizar, evitar trechos congestionados e a dirigir 

com maior segurança também.
Nesse último caso, uma das boas novidades é o aplicativo Mãos no Volante. 
Ele atua para solucionar um dos maiores riscos à segurança viária: falar ao 
celular enquanto dirige. Com o aplicativo, você bloqueia chamadas para o seu 
celular enquanto está dirigindo. Mais do que isso, o sistema envia mensagens 
automáticas para a pessoa que estiver te ligando, avisando que você não pode 
atender porque está concentrado na direção: “Estou dirigindo no momento. Ligo 
mais tarde.”
O aplicativo, que foi desenvolvido pelo Ministério das Cidades, é gratuito e está 
disponível para download em aparelhos com o sistema Android. 
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ampliando o acordo de levar ao cidadão informações relacionadas à 
segurança no trânsito, CESVI e Seguradora Líder DPVAT estão renovando 
totens instalados em sete grandes cidades brasileiras. Cada um deles exibe 

mensagens sobre segurança viária e informações sobre o uso do seguro DPVAT.
Porto Alegre, Florianópolis, Manaus, Goiânia, Recife, Curitiba e Vila Velha participam 
do projeto. Os totens ficam instalados em importantes avenidas de cada cidade. 
Os equipamentos foram renovados e contam agora com nova identidade visual 
e mensagens eletrônicas, alimentadas diretamente do Facebook da seguradora, 
tornando a rotatividade ainda mais dinâmica.
A expectativa da Seguradora Líder DPVAT, patrocinadora da ação, é que as 
mensagens de conscientização possam atingir um público ainda maior. Para o diretor 
executivo do CESVI, Almir Fernandes, “a ampliação da parceria é mais uma ação do 
centro de pesquisa para conscientizar a população sobre os conceitos de segurança 
viária e, assim, contribuir para a diminuição dos acidentes no Brasil.” 

TOTENS RENOVADOS

uma relíquia da indústria automobilística está 
disponível para a visitação... mas na Alemanha. O 
Porsche P1 foi o primeiro modelo fabricado pela 

marca, e será exposto no Museu Porsche, em Stuttgart. 
Projetado e construído por Ferdinand Porsche, o P1 foi 
dos primeiros veículos registrados na Áustria, e começou 
a circular nas ruas de Viena no dia 26 de junho de 1898. 
Porsche entalhou o código “P1” (que representa Porsche, 

MUSEU EXPÕE O PRIMEIRO PORSCHE
número 1) em todos os principais componentes, o que 
deu a esse veículo elétrico seu nome não oficial. A enorme 
quantidade de ideias realizadas no carro continua notável 
mesmo nos dias atuais. O motor elétrico altamente 
compacto, que pesava apenas 130 kg, oferecia 3 cv de 
potência. Uma potência de até 5 cv podia ser alcançada 
por curtos períodos no modo sobrecarga, o que permitia 
que o P1 alcançasse uma velocidade de até 35 km/h. 

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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você já sabe que falar ao celular enquanto está 
dirigindo é perigoso. Agora um estudo publicado no 
The New England Journal of Medicine demonstra 

que, quanto mais jovem for o motorista ao telefone, 
maior o risco de um acidente.
Os pesquisadores estudaram os hábitos de 42 jovens 
entre 16 e 17 anos recém-habilitados (em alguns 
países, é possível tirar carta antes dos 18). E usaram 
dispositivos GPS, câmeras e acelerômetros para registrar 
o comportamento desses indivíduos ao volante. Resultado: 
registros de incidentes ligados ao uso de celular, ao uso de 
SMS, a mexer no rádio e pegar objetos. 
Entre os adolescentes, o uso do celular aumentou o risco de 
acidentes em incríveis 700%. Mandar SMS aumentou em 
quatro vezes o risco, enquanto comer e beber ao volante 
aumentou em três vezes. 

o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) 
publicou em dezembro, no Diário Oficial da 
União, a Resolução nº 465, respectiva à 

categorização das bicicletas elétricas. Elas foram 
classificadas como bicicletas simples. 
O que diz a resolução: as bicicletas dotadas 
originalmente de motor elétrico auxiliar, com potência 
máxima de até 350 Watts e velocidade de até 25 km/h, 
têm liberdade de circular em ciclovias e ciclofaixas 
desde que garantam o funcionamento do motor 
somente quando o ciclista pedalar. 

os fãs de tecnologia que participaram da sétima edição da 
Campus Party Brasil tiveram contato com um simulador 
de direção veicular, semelhante ao que será utilizado pelas 

autoescolas nos novos processos de habilitação. 
A diferença é que o equipamento à disposição dos frequentadores do 
evento de tecnologia simulava os efeitos das diferentes dosagens de 
álcool nos motoristas. 
O usuário registra algumas informações básicas, como peso, idade, 
sexo e quantidade de bebida ingerida. A partir daí, o percurso é 
iniciado, e o motorista vai percebendo como mudam os reflexos, a 
percepção de obstáculos e a habilidade em controlar um veículo após 
a ingestão de bebida alcoólica. Além de expor o simulador, o Detran-

SP iniciou na Campus Party 7 uma campanha de alerta sobre o perigo do uso do celular ao volante. 
“O grande objetivo de nossas ações é conscientizar o público jovem, que participa em peso desse que é o maior 
evento de tecnologia do mundo, sobre a importância da direção segura”, afirmou o diretor-presidente do Detran-SP, 
Daniel Annenberg. 

CELULAR: RISCO AUMENTA ENTRE JOVENS

CONTRAN REGULAMENTA 
BICICLETA ELÉTRICA

SIMULADOR MOSTRA REAÇÃO DE MOTORISTA ALCOOLIZADO
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no terceiro seminário CERTA de 2013, em dezembro, o 
CESVI reuniu cerca de 60 profissionais dos mercados de 
seguros e de bloqueio e rastreamento de veículos para uma 

série de palestras sobre tecnologia embarcada.
O objetivo foi apresentar os diferenciais competitivos e as 
novidades do mercado em relação a esses sistemas. Almir 
Fernandes, diretor do CESVI, abriu o evento lembrando a 
importância desse tipo de informação para as seguradoras e 
destacando a atuação do centro de pesquisa na disseminação 
desses dados. Em seguida, o gerente técnico Emerson Feliciano 
fez uma palestra em que apresentou os principais pontos de um 
estudo inédito: “Pesquisa Setorial – Rastreamento”. Pela primeira 
vez, o mercado de bloqueio e rastreamento tem uma análise 
consistente, apontando a estrutura das empresas que atuam 
no setor, os tipos de equipamentos mais oferecidos, os valores 
praticados no mercado, a qualidade da instalação... 
“A capacitação da mão de obra ainda é um calcanhar de Aquiles do 
setor de bloqueio e rastreamento de veículos”, afirmou Feliciano, 
citando uma das conclusões do estudo. Outra carência apontada 
pelo trabalho do CESVI é que quase a metade das empresas que 
atuam nesse setor não oferece cobertura nacional de assistência 
técnica para seus produtos. 
O uso dos sistemas na contribuição para a segurança do trânsito 
foi um tema comum entre os palestrantes seguintes. Cileneu 
Nunes, da Zatix, baseou sua palestra nas aplicações da tecnologia 
embarcada para a prevenção de acidentes, destacando um sistema 
avançado de assistência ao motorista, que faz alertas, monitora a 
distância do carro da frente e chama a atenção para a presença de 
pedestres nas proximidades. 
José Tabone, gestor comercial corporate da Pósitron, também 
falou sobre as diversas possibilidades da telemetria – tanto para 
a segurança quanto para a gestão. Já Giovani Penha, gerente 
de projetos da Valtec, fez uma palestra sobre as vantagens 
do monitoramento do perfil do motorista. “Com a tecnologia 
embarcada no veículo, é possível fazer reconstituição de acidentes 
de trânsito”, afirmou. 
O seminário terminou com uma animada sessão de perguntas e 
respostas, aumentando ainda mais a interação entre audiência e 
palestrantes. 
O seminário coroou um ano em que o CESVI já tinha promovido 
discussões sobre o mercado de motocicletas e a gestão de 
oficinas automotivas. Cada vez mais, o Centro de Experimentação 
e Segurança Viária busca realizar encontros técnicos, para levar 
informações ao mercado e estimular o debate sadio, que resulte 
no aprimoramento de negócios, produtos e até legislações. 

CERTA – TECNOLOGIA EMBARCADA

palestrantes ao longo do seminário

ye
sb

ra
si

l.n
et




