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Perua compacta da Volks 
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Por que as montadoras 
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MANUTENÇÃO 
É FATOR-CHAVE

Desde a fundação do CESVI, em 1994, o centro de 
pesquisa tem batido na tecla da importância da 
manutenção preventiva dos veículos, justamente 

pelo que esse trabalho tem de mais essencial: tornar 
os automóveis mais seguros. Quando você leva o seu 
carro para a revisão programada na concessionária, 
automaticamente você elimina uma série de problemas 
imprevistos, que poderiam acontecer durante uma viagem 
ou mesmo um deslocamento de casa ao trabalho – e com 
um potencial enorme de dor de cabeça ou mesmo um risco 
considerável de acidente. Além do fato de que a manutenção 
preventiva, como gostamos de repetir, é muito mais barata 
que a corretiva, aquela que você faz obrigado, quando o 
problema já aconteceu.
A matéria de capa desta edição é mais uma evidência da 
preocupação do CESVI com a questão da manutenção. Pois 
ela está divulgando mais um estudo que enche de orgulho o 
nosso centro de pesquisa: o Índice de Manutenção Veicular. 
Trata-se de mais um comparativo de veículos criado pelo 
CESVI, agora para classificar os modelos de acordo com 
seus custos de manutenção até os 100 mil quilômetros. 
Assim como o CAR Group aponta os veículos com reparo 

mais em conta, o IMV será mais um critério de escolha 
para o consumidor, que poderá se basear nele na hora de 
trocar de carro, levando em consideração a preferência 
por um modelo que vai pesar menos no bolso para fazer a 
devida manutenção.
E, aproveitando esse lançamento, também conversamos com 
Rodrigo Amaral, diretor da Arval, empresa especializada na 
gestão de frotas empresariais. O executivo explica (na seção 
“Entrevista” desta edição) a importância da manutenção 
preventiva para o trabalho do frotista – um tipo de empresa 
que, assim como você, não quer ficar sem seus veículos por 
um problema resultante de falta de manutenção. Uma dor de 
cabeça evitável, mas que, no caso do gestor de frota, exige 
uma série de cuidados relacionados à quantidade de veículos, 
aos profissionais envolvidos, à eficiência da administração e à 
relação com as oficinas prestadoras desse serviço.
E você, tem feito a manutenção preventiva do seu carro?

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor Executivo
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Receita de bons negócios
No Leilão CESVI BRASIL de veículos recuperados,  

tem sempre um bom negócio para você comprar seu 
carro ou moto com toda a segurança e praticidade. 

Veículos em ótimo estado de conservação, com 
garantia de procedência, documentação pronta para 

transferência, sem multas nem dívidas, e rápida  
liberação. E o melhor: preços abaixo da tabela.

Visite os veículos em exposição e aproveite as 
melhores oportunidades de bandeja para você.  

Os leilões acontecem em duas unidades, 
 com ofertas imperdíveis. Confi ra:

São Paulo, SP
Avenida das Nações Unidas, 97.
Todas as quartas-feiras, às 11h.

Caçapava, SP
Av. Ver. Geraldo Nogueira da Silva, 3501.

Todas as sextas-feiras, às 11h.

Para mais informações, acesse:
leiloes.cesvibrasil.com.br

A serviço do Grupo Segurador BB e MAPFRE

AF_07_23_Anuncio_Salvados_Consumidor.indd   1 7/23/15   5:39 PM



§  Química Comunicação – 

Arriba, arriba!

7x1

MÉXICO NA FRENTE DO BRASIL2

Não é só para a Alemanha que o Brasil vem 
amargando derrotas traumáticas. Agora foi a vez dos 
mexicanos nos superar. Com novos investimentos 
internacionais resultando em mais fábricas no país, o 
México agora tomou nossa posição como maior 
produtor de carros da América Latina. 

US$ 3,5 BILHÕES serão investidos numa nova 
fábrica da Toyota e na expansão de uma da Ford no 
México, além de outros investimentos menores.

Foi a produção mexicana no primeiro 
trimestre de 2015, uma alta de 9,6% em 
comparação com o mesmo período de 2014.

Foi a produção brasileira no primeiro
trimestre de 2015, uma queda de 16,2%
em relação a 2014.

carros e comerciais leves foram vendidos
no Brasil entre janeiro e junho deste ano. 
Esse fraco desempenho foi o pior primeiro 
semestre de vendas de veículos no País 
desde 2007. 

PIOR MOMENTO
DESDE 20073

1.269.853 
em relação a igual
período do ano passado.

NÚMEROS

6

A crise econômica e o fraco desempenho da indústria nacional 
nos últimos anos têm afetado diretamente a produção e a 
comercialização de veículos no Brasil. Perdemos a liderança 
latino-americana para o México e caímos para a oitava 
colocação entre os maiores produtores do mundo. 
Confira nos infográficos desta seção. 

MERCADOS 
AUTOMOBILÍSTICOS: 
O BRASIL E O MUNDO

Alexandre Carvalho dos Santos

Eric Kawahata
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(1) OICA – Organização Internacional dos Construtores de Automóveis
(2) Folha de S. Paulo
(3) O Mundo em Movimento. Joel Leite.
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DE IMPACTO: 

Bruno Honorato

SPACEFOX

8

O CESVI BRASIL realizou mais um  
crash-test de baixa velocidade 
com um veículo da Volkswagen.  

O objetivo foi determinar a classificação 
do modelo de acordo com sua 
reparabilidade, com base em ensaios 
de impacto que seguem a norma do 
RCAR (Research Council for Automobile 
Repairs) – um conselho internacional 
de centros de pesquisa como o CESVI 
–, reproduzindo as batidas de trânsito 
mais comuns do dia a dia. O modelo da 
vez foi o Novo SpaceFox – veículo único 
em sua categoria na classificação do 
CAR Group. Tanto no impacto dianteiro 
quanto no traseiro, o veículo apresentou 
um comportamento estrutural 
satisfatório. 
Após a coleta e compilação dos dados, 
o CESVI concluiu que as características 
construtivas do projeto do veículo, 
somadas a um preço equilibrado das 
peças, fizeram com que o SpaceFox 
se tornasse uma referência em 
reparabilidade, com uma classificação 
20 no ranking CAR Group.
A seguir, você confere os detalhes dessa 
análise.

SW compacta 
da Volkswagen 

tem bom 
desempenho 

nos testes 
do CESVI 

e se torna 
referência em 
reparabilidade 

da categoria



Revista CESVI 9

CAR GROUP
D

iv
ul

ga
çã

o

OUTROS ÍNDICES
 
 ÍNDICE DE VISIBILIDADE 

VEÍCULO REPETE 
BOM DESEMPENHO 

DE REPARABILIDADE 
DOS VEÍCULOS DA 

VOLKSWAGEN, COM 
CAR GROUP 20

DADOS DO VEÍCULO

Marca Volkswagen
Modelo SpaceFox
Versão Trendline
Ano de fabricação 2015
Tipo de carroceria Monobloco
Peso em ordem de marcha 1.151 kg
Motor 1.6 MSI 
Potência 120 cv
Combustível Flex

CATEGORIA SW Compacta
POSIÇÃO 
ATUAL

MONTADORA VEÍCULO JAN FEV MAR ABR MAI JUN

1º SpaceFox * * * * * 20

ÍNDICE DE DANOS DE ENCHENTE ÍNDICE DE SEGURANÇA ÍNDICE DE FURTO
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PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO

Para-choque dianteiro (capa) Reparação

Grade do radiador (inferior) Substituição

Grade do radiador (superior) Substituição

Conjunto óptico dianteiro LE Substituição

Capô Substituição

Front-end Substituição

Etiqueta do ar-condicionado Substituição

Etiqueta compartimento do motor ventilador Substituição

Travessa frontal com crash-box Substituição

Dobradiça do capô LE Substituição

Dobradiça do capô LD Substituição

Para-lama LE Reparação

Flange da extremidade da longarina Reparação

Longarina Reparação

TMO (tempo de mão de obra) REPARAÇÃO DIANTEIRA

Funilaria 5,33

Mecânica 0,00

Pintura 6,97

Tempo total de reparação dianteira 12,30
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IMPACTO DIANTEIRO
O veículo possui componentes de absorção do 
impacto que facilitaram sua reparação. Após 
o teste, foi verificado que sua travessa frontal 
com crash-box evitou danos severos à longarina. 
Porém, mesmo com componentes de absorção 
de energia, algumas peças afetadas tiveram de 
ser substituídas: capô, front-end, para-choque 
dianteiro, grades para ventilação do radiador e 
conjunto óptico da lateral esquerda.
Ainda assim, o tempo total da reparação 
dianteira foi de 12,30 horas, incluindo o tempo de 
pintura dos componentes. Com isso, o custo total 
da reparação dianteira do veículo foi considerado 
satisfatório pelo CESVI.

Capô
Por causa da longa extensão da estrutura do 
capô, não foi possível evitar o contato com a 
barreira de impacto durante o ensaio. Após 
análise dos danos apresentados, verificou-se 
que o tempo para o reparo do componente seria 
elevado, tornando o custo de reparação e pintura 
mais alto do que seria apenas para a substituição 
do componente. 

Front-end
O componente apresentou danos em toda a sua 
estrutura, exigindo substituição. Mas poupou 
componentes mecânicos, como radiador e 
condensador do ar-condicionado, geralmente 
afetados nesse tipo de impacto. Isso fez com que 
apenas o custo do front-end fosse contemplado 
no preço de peças substituídas na dianteira, 
diminuindo assim o custo final da reparação.

Para-choque dianteiro 
O componente foi substituído devido aos danos 
provocados, com deformações e rupturas, 
inviabilizando a reparação em plástico. 

Para-lama
Na lateral esquerda, o para-lama obteve danos 
leves, com o deslocamento do conjunto óptico no 
momento do impacto. O componente foi passível 
de reparo, mas precisou passar por um processo 
de pintura, agregando um tempo a mais na 
reparação dianteira.



   

TMO REPARAÇÃO TRASEIRA
Funilaria 5,35

Mecânica 0,00

Pintura 4,10

Tempo total de reparação traseira 9,45
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PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO

Régua do para-choque Substituição 

Travessa traseira com crash-box Substituição

Aplique da lanterna Substituição

Para-choque traseiro (capa) Reparação

Painel traseiro (face externa) Reparação 

Longarina LD Reparação

Tampa traseira Reparação

IMPACTO TRASEIRO 
O impacto traseiro provocou danos em sete 
peças, sendo quatro passíveis de reparação, o 
que diminuiu o custo de peças substituídas. 
O tempo total da reparação, contemplando 
pintura e funilaria, foi de 9,45 horas. O custo de 
peças substituídas também não foi alto graças ao 
pequeno número de peças afetadas no impacto 
traseiro. A conclusão: o SpaceFox teve um 
excelente comportamento estrutural no crash-
test traseiro.

Para-choque traseiro
Foi reparado por conta de um leve dano 
apresentado em sua estrutura. O componente 
passou pelo processo de repintura, mas seu 
custo de reparo foi baixo.

Painel traseiro
O componente também apresentou leve 
deformação, isso graças à eficiência da absorção 
de impacto feita pela travessa traseira com 
crash-box. O painel passou por um rápido 
processo de estiramento e um leve retoque em 
sua pintura. 

Tampa do porta-malas 
Esse item apresentou uma deformação na 
região do impacto por conta de a altura da 
tampa ser um pouco baixa. Porém, mesmo 
com os danos apresentados, o componente 
pôde ser reparado.  
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ÍNDICE DE 
MANUTENÇÃO VEICULAR
CONSUMIDORES E SEGURADORAS GANHAM MAIS UMA REFERÊNCIA 
PARA COMPARAÇÃO DE VEÍCULOS DE UMA MESMA CATEGORIA

MATÉRIA DE CAPA

Bruno Honorato

N a compra do novo carro, alguns pontos são 
essenciais para a decisão do comprador. Entre os 
principais, estão o custo do seguro do veículo, o 

consumo de combustível e seu custo de manutenção. 
Para o custo do seguro, o CESVI tem auxiliado 
tecnicamente na precificação com o Índice CAR Group. 
Esse índice leva em consideração o custo de reparo, bem 
como os custos das peças mais sinistradas, informando 
ao mercado segurador e ao consumidor final qual o veículo 
com menor custo de reparo em caso de uma colisão de 
baixa velocidade. Quanto ao consumo de combustível, 
o CONPET – Programa Nacional de Racionalização dos 
Derivados de Petróleo e Gás Natural – é quem informa 
sobre o índice dos veículos à venda no país, estimulando 
assim a diminuição no consumo. 
Já no que se refere ao custo de manutenção, as 

montadoras divulgam preços tabelados de revisões, mas 
esse preço nem sempre reflete a realidade que vai sair do 
bolso do consumidor, devido tanto à flutuação de preços 
quanto ao fato dos concessionários poderem praticar 
preços diferentes de acordo com a região.
Justamente por essa falta de uma referência nesse quesito, 
o CESVI está lançando o IMV – Índice de Manutenção 
Veicular. O objetivo é classificar veículos de acordo com 
seus custos de manutenção até os 100 mil quilômetros, 
conforme recomendação do fabricante, diferenciando-os em 
relação a sua categoria e motorização.
Sendo assim, o Índice de Manutenção Veicular passa a 
ser um ranking de veículos baseado na suposição de troca 
dos principais componentes de manutenção preditiva, 
considerando os itens mais comuns dessa manutenção – e 
excluindo os itens de manutenção corretiva.
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TOP 15 - IMV
MODELO MONTADORA IMV

CELTA 1.0 20

ETIOS SEDAN 1.5 20

FIORINO 1.4 20

GOL 1.0 20

UNO 1.4 20

ETIOS HATCH 1.5 21

GOL 1.6 21

GRAND SIENA 1.4 21

PALIO 1.0 21

PALIO 1.4 21

SAVEIRO 1.6 21

STRADA 1.4 21

VERSA 1.6 21

VOYAGE 1.0 21

VOYAGE 1.6 21

OS CAMPEÕES  
DA MANUTENÇÃO
Confira na tabela a seguir 
quais os veículos mais bem 
classificados no primeiro 
ranking do Índice de 
Manutenção Veicular, segundo 
a análise do CESVI BRASIL.

Uno 1.4: Fiat é 
a montadora 
com mais 
veículos no Top 
15 do ranking

CONCEITOS DA MANUTENÇÃO
A manutenção de um veículo está diretamente ligada à durabilidade 
de cada componente e está sujeita a muitas outras variáveis, 
como o tipo de condução (mais conservadora, esportiva, etc.), 
a utilização do veículo (uso urbano ou severo, misto, rodoviário, 
carga excessiva, estradas de terra, etc.), a região de utilização 
(litoral, terrenos planos ou montanhosos, etc.), as condições das 
vias, a qualidade dos componentes, o projeto do veículo, modelo e 
demais fatores. Porém, as manutenções previstas pela montadora 
devem ser cumpridas, mantendo o veículo sempre em bom estado 
de conservação. Essa manutenção é dividida basicamente em 
preventiva e preditiva.

Manutenção preventiva
É determinada no plano de manutenção do veículo, segundo 
o qual intervenções serão realizadas envolvendo troca de 
componentes, de fluidos e óleos em geral, ajustes, inspeções 
e verificações, com o intuito de manter o veículo sempre 
em excelentes condições de rodagem, evitando que falhas 
ocorram e aumentando a vida útil dos componentes de 
diversos sistemas.
Esse plano de manutenção preventiva consiste em um 
roteiro determinado pelo fabricante do veículo. Geralmente 
é intercalada uma revisão de substituição de óleo e filtro 
com uma revisão mais completa, que também contempla a 
lubrificação do veículo.
O plano de manutenção é o mínimo que o proprietário do 
veículo irá ter de custo para manter o seu veículo em boas 
condições de uso.

Manutenção preditiva
Neste caso, a necessidade de substituição da peça pode ser 
identificada por meio de sensores ou de uma análise prévia do 
componente. Essa análise pode ser feita visualmente ou com 
medições, determinando a substituição ou não do componente. 
No plano de manutenção do veículo, alguns componentes, 
principalmente os que se desgastam por uso, estão 
contemplados. Esses componentes podem variar seu intervalo 
de troca em um mesmo modelo de veículo de acordo com as 
variáveis descritas anteriormente.
É muito comum a determinação de prazos de substituição 
por quilometragem rodada, informados pelos fornecedores 
de peças, mas se trata de uma estimativa de durabilidade. A 
substituição deverá ser determinada pela análise do técnico.
A manutenção preditiva de um veículo geralmente está entre a 
manutenção preventiva e a manutenção corretiva.

Divulgação

ÍNDICE DE MANUTENÇÃO

VEICULAR



MATÉRIA DE CAPA

METODOLOGIA DO IMV
O índice se baseia em custos de componentes, fluidos, 
valor de mão de obra e quantidade de manutenções 
informada pelas montadoras dos veículos analisados. O 
Índice de Manutenção Veicular considera apenas veículos 
de passeio e utilitários com motorização a gasolina, álcool 
ou bicombustível.
Os itens escolhidos para análise no IMV foram divididos 
em quatro categorias:

Componentes
Os itens incluídos no estudo foram identificados nos 
manuais do proprietário, nos planos de manutenção 
preventiva e preditiva. 

Fluidos
Os incluídos foram identificados nos manuais do 
proprietário e multiplicados pelo número de vezes 
que serão substituídos ao longo dos 100 mil km, 
conforme recomendação do fabricante. Vale ressaltar 
que está sendo considerada apenas a substituição por 
quilometragem, sendo desconsiderada a substituição por 
prazo (período de tempo). Para fluidos com substituição 
apenas por prazo, são consideradas duas trocas no 
período dos 100 mil km. Isso é válido para todos os fluidos 
do veículo, com exceção do óleo do motor.

Mão de obra
Para o valor da hora de serviço do índice, foram realizados 
contatos com concessionárias nas mais diferentes regiões 
do Brasil. A quantidade de horas considerada para o índice 
será a soma das horas médias de serviços de revisão até 
100 mil km das dez maiores montadoras com fábricas no 
Brasil. Em caso de não disponibilidade do tempo padrão 
de reparo (TPR), será balizado um valor de 100 horas 
de serviço para todos os modelos de veículos analisados 
durante os 100 mil km – valor este estipulado por meio da 
seguinte relação: uma hora de serviço de manutenção para 
cada mil quilômetros rodados.

Ranking
Após concluída a análise baseada na metodologia acima, os 
veículos são classificados em grupos em uma escala de 10 
a 60, dependendo do valor de seu custo de manutenção. 
O ranking reúne veículos de uma mesma categoria. Quanto 
menor o grupo, melhor a classificação. Ou seja, veículo com 
IMV 10 será melhor – do ponto de vista da manutenção 
veicular – que um de IMV 15, por exemplo.
A tabela para classificação dos veículos será atualizada 
anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
– INPC.

Fórmula de cálculo do índice 
Após a coleta e compilação de todos os dados, é efetuado 
o cálculo do índice. O cálculo soma os custos dos 
componentes de manutenção preventiva mais os custos 
dos componentes da manutenção preditiva, mais os custos 
dos fluidos, mais a média do tempo de mão de obra, 
multiplicada pelo custo de mão de obra e multiplicada 
pelas quantias de manutenções estipuladas no plano de 
manutenção até 100 mil km. 
A fórmula seria esta:

CMV = {[∑CPMpred] + [∑CPMprev] +[∑CPfluidos] 
+ [MTM x CMO x NRV]}

Sendo que: 
CMV = Custo de Manutenção Veicular
CPMpred = Custo de Peças de Manutenção Preditiva
CPMprev = Custo de Peças de Manutenção Preventiva
CFluidos = Custos de fluidos
MTM = Média do Tempo de Mão de Obra
NRV = Número de Revisões do Veículo
CMO = Custo de Mão de Obra

14

Etios Sedan, 
da Toyota: 
IMV 20
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PREMISSAS
Algumas regras foram necessárias para a 
criação do índice. Foram analisados inicialmente 
os 45 modelos de veículos mais vendidos do país 
conforme fechamento dos dados da Fenabrave 
de 2014, o que representou 82% dos modelos 
vendidos no ano.
Os custos dessas peças foram levantados nos 
seguintes canais: Órion, concessionárias e 
revendas de produtos automotivos.

COMPONENTES DO IMV
 
Os componentes analisados para o Índice de Manutenção Veicular 
foram divididos de acordo com o tipo de manutenção em que se 
enquadram. Cada componente possui relação direta ou indireta com 
o correto funcionamento do veículo, durabilidade dos demais compo-
nentes, itens que se desgastam com o uso do veículo, itens que são 
verificados em revisões periódicas e que, após análise do técnico, 
possam ter de ser substituídos... 

Foram analisados e escolhidos os principais itens de manutenção de 
acordo com manual de literatura técnica CESVI BRASIL sobre manu-
tenção veicular – demais itens de manutenção eventualmente podem 
não fazer parte dessa relação. 

ITENS DE  
MANUTENÇÃO PREVENTIVA

ITENS DE  
MANUTENÇÃO PREDITIVA

FLUIDOS: Kit embreagem

Óleo de motor Amortecedores

Óleo da direção hidráulica Velas de ignição

Líquido de arrefecimento Correia dentada

Fluido de freio Correia de acessórios

Fluido da transmissão automática Cabos de vela

COMPONENTES: Discos, pastilhas e lona

Filtro de óleo de motor Pneus

Filtro de ar do motor Palhetas

Filtro de combustível

Filtro do ar-condicionado

Voyage, da Volkswagen: IMV 21

OBJETIVO É CLASSIFICAR VEÍCULOS 
DE ACORDO COM SEUS CUSTOS DE 
MANUTENÇÃO ATÉ OS 100 MIL KM
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MATÉRIA DE CAPA

Compara veículos de uma mesma categoria 
quanto à facilidade e ao custo de seu reparo. 
O CESVI realiza crash-tests dianteiros 
e traseiros nos veículos analisados, faz 
os reparos necessários e uma avaliação 
individual das peças envolvidas. O resultado 
é uma classificação que leva em conta 
os custos da reparação, os tempos de 
substituição e a cesta básica de peças.

O ranking classifica veículos de acordo 
com a disponibilidade de sistemas originais 
de segurança patrimonial e sua eficiência 
contra ações de furto. O estudo leva 
em consideração se o veículo dispõe de 
imobilizadores, alarmes, travas de coluna 
de direção, vidros laterais laminados, 
a complexidade da chave do veículo e a 
localização da bateria.

É um comparativo que classifica os veículos 
de acordo com a vulnerabilidade à ação das 
águas. O estudo aborda os possíveis danos que 
os veículos podem sofrer em função de suas 
características mecânicas e eletroeletrônicas.

Classifica os veículos de acordo com a 
disponibilidade de componentes destinados 
à segurança ativa e passiva. Fazendo uma 
ponderação entre os equipamentos de cada 
modelo, chega-se a um ranking que pode 
servir como embasamento para a opção 
pelo carro mais seguro – e também como 
referência para análise de risco. 

Para analisar os veículos de acordo com o 
campo visual proporcionado, o CESVI realiza 
um estudo específico sobre visibilidade. Os 
resultados levam em consideração a medição 
e análise das áreas não visíveis ao motorista, 
e a combinação entre espelhos retrovisores, 
vidros e a própria carroceria do veículo. O 
ranking final aponta os veículos que mais 
permitem a visibilidade necessária para que 
o motorista tenha plena capacidade de evitar 
um acidente. 

OUTROS ÍNDICES – TUDO PARA COMPARAR VEÍCULOS

ÍNDICE DE

CONJUNTO DE ÍNDICES FORNECE 
CRITÉRIOS DE ESCOLHA PARA 
CONSUMIDORES E EMPRESAS
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Técnicas em regulação de sinistros
O que a seguradora ganha com isso?

Uma gestão técnica de sinistro reduz
o custo médio e maximiza os resultados 
da seguradora. Quer eficiência técnica
e operacional? Amplie sua atuação com
o CINS. É a garantia de regulação técnica 
dos sinistros com toda a expertise
do CESVI BRASIL.

No transporte de veículos da montadora às concessionárias, 
os sinistros podem ser evitados ou minimizados pelo 
eficiente controle operacional do CINS. Veja como:

11 3948 4800
negocios@cesvibrasil.com.br

Na montadora
Para reduzir a frequência de sinistros 
na fábrica e no pátio, o CINS identifica 
os pontos críticos e sugere ações de 
segurança viária que evitam acidentes. 

Na estrada
Durante o transporte rodoviário 
podem ocorrer danos na funilaria.
Para preveni-los, o CINS analisa
os percursos, oferece treinamento
aos condutores e sugere
proteções às partes mais frágeis
e expostas do veículo.

Na concessionária
O CINS atua em concessionárias
de todo o Brasil. Seu know-how
e técnicas fazem a diferença agilizando 
o processo de regulação e pagamento, 
além de garantirem a rentabilidade
para a revenda.  

CENTRO INTEGRADO DE SINISTROS

C

M
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CM

MY

CY

CMY

K
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Alexandre Carvalho dos Santos 

Gerson Burin

Luciana Ruffato

NO MEU PONTO DE VISTA, NÃO É CONCEBÍVEL 
NEM MANTER UM ÚNICO AUTOMÓVEL SEM DAR 
ATENÇÃO AO PLANO DE MANUTENÇÃO BÁSICA 
– MUITO MENOS TER UMA FROTA SEM ESSE 
TRABALHO PREVENTIVO

Rodrigo Amaral,  
diretor da Arval
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visão muito lúcida de Amaral sobre como a manutenção 
se insere nos negócios das empresas de frotas – e o que 
o cliente tem a ganhar com isso.

Hoje em dia, qual a importância da 
implantação de um plano de manutenção 
preventiva na gestão de uma frota?
É fundamental. Esse plano visa a garantir a segurança dos 
ocupantes do veículo, a vida útil desse veículo e a redução 
do custo total de propriedade e uso do carro. No meu ponto 
de vista, não é concebível nem manter um único automóvel 
sem dar atenção ao plano de manutenção básica – muito 
menos ter uma frota sem esse trabalho preventivo. Na 
nossa empresa, esse é um item sagrado, controlado 
individualmente por cada item da frota. Inclusive é um 
ponto contratual mandatório, que estabelece obrigações da 
empresa para com o cliente, e vice-versa.

S e a manutenção preventiva já é importante para 
qualquer proprietário de automóvel, de modo a 
evitar surpresas desagradáveis com seu carro ao 

longo do tempo, imagine para quem trabalha com frotas 
de veículos. A possibilidade do gestor de uma frota ficar, 
de repente, sem algumas unidades para oferecer por 
conta de problemas mecânicos imprevistos pode ser um 
enorme pesadelo para a empresa – que de um momento 
para outro se torna incapaz de atender às demandas de 
seus clientes.
Mas será que os frotistas já têm a devida consciência 
da importância desse trabalho? Para responder a essa 
questão-chave do mercado, procuramos um expert no 
assunto: Rodrigo Amaral, diretor da Arval – empresa 
fundada em 1989, subsidiária do Grupo BNP Paribas-
França, especializada na gestão de frotas empresariais.
A seguir, você confere um pouco da experiência e da 

MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA NA 
GESTÃO DE FROTAS
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Você acha que a manutenção preventiva ainda 
é vista como desnecessária pela grande 
maioria das empresas que lidam com frota no 
Brasil, ou já existe uma conscientização dos 
benefícios desse trabalho?
Tenho certeza absoluta de que todas as empresas sérias 
consideram com muito critério o plano de manutenção 
preventiva. No entanto, eu diria que esta é apenas a 
parte mais simples do problema. A mais complexa, 
que é onde realmente entra a gestão profissional de 
frota, é ter a capacidade de segregar, dentro de um 
orçamento de oficina, aquilo que é importante daquilo 
que é totalmente dispensável, desnecessário e inócuo. É 
neste discernimento, associado à capacidade de atribuir 
valores e soluções adequados a peças e serviços, que 
você ganha ou perde milhões. Infelizmente, existe uma 
prática, disseminada entre muitas oficinas, de empurrar 
para o frotista itens desnecessários, falsos, supérfluos, 
sobrevalorizados, exagerados, etc. – valendo-se da 
ingenuidade do cliente, da desinformação, ou impondo o 
temor de falsos problemas. Em muitas ocasiões, pode-
se ver também um conluio entre o motorista e a oficina, 
para inflar orçamentos. Isso é um pouco do que uma 
gestão profissional de frotas busca solucionar.

O cliente que busca a locadora consegue 
identificar a diferença entre uma empresa 
que oferece plano de manutenção preventiva 
e outra que só faz a corretiva, quando o 
problema já aconteceu? Ele se sente mais 
seguro com esse tipo de implantação?
Eu diria que a diferenciação entre as locadoras se 

dá num plano um pouco diferente, e os clientes, na 
sua maioria, ainda não conseguem compreender essa 
diferença – haja vista que a terceirização de frotas 
no Brasil ainda é relativamente incipiente. A principal 
diferença é exatamente na manutenção corretiva. Muitas 
empresas acabam induzindo o cliente a um engano, 
criando uma certa confusão semântica, ao dizer que 
fazem também a manutenção corretiva, quando na 
verdade cobrem apenas a preventiva, com alguns poucos 
casos a mais, mas com uma enorme lista de exclusões. 
A Arval, desde a sua criação, oferece manutenção 
completa, preventiva e corretiva, cobrindo todo e 
qualquer item do veículo, quebra eventual e fortuita, 
desde que não provocada por mau uso ou negligência do 
condutor. Normalmente, os processos de concorrência 
organizados pelas empresas não têm a profundidade 
necessária para captar essa diferença fundamental. Em 
função disso, lançamos, há algum tempo, um produto 
apenas com os itens de preventiva cobertos. Mas nossa 
vocação é mesmo vender a manutenção completa, uma 
garantia maior ao cliente, que proporciona uma gestão 
de contrato mais suave e tranquila.

O plano de manutenção preventiva pode ser 
considerado determinante para a aquisição 
de um novo modelo de veículo? De que 
forma pode influenciar na escolha?
Pode ser determinante, sim. Trabalhamos com uma 
análise estatística de custos de manutenção, mais uma 
análise dos planos básicos e seus custos teóricos. Esses 
inputs compõem o preço completo que oferecemos ao 
mercado. Planos mais competitivos resultam em preços 

É IMPRATICÁVEL GERIR 
A MANUTENÇÃO DE UMA 
FROTA GRANDE, DE FORMA 
EFICIENTE E ECONÔMICA, SEM 
UM SOFTWARE INTEGRADO, 
QUE APONTE O HISTÓRICO DE 
PARADAS, TROCAS E SERVIÇOS 
REALIZADOS EM CADA VEÍCULO
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mais competitivos para determinado modelo. Vou dar 
um exemplo. Recentemente, foram lançados veículos de 
3 cilindros e outros com corrente no lugar da correia 
do motor. Estes são itens que tornam a manutenção 
mais econômica. Da mesma forma, há modelos que têm 
itens como filtros e pastilhas de freio mais econômicos, 
ou mesmo uma frequência de troca de óleo diferente, 
que são também parâmetros que devem ser levados em 
consideração. Mas o nosso cliente não precisa pensar 
nisso. Todas essas vantagens já estão refletidas em 
nossos preços. No caso da Arval, desenvolvemos uma 
cesta básica de itens de colisão, na qual diferenciamos, 
entre vários veículos, o custo mensal esperado com 
o reparo de batidas de trânsito. É impressionante 
como veículos de mesmo padrão podem ter resultados 
totalmente diferentes. Quando se trabalha com uma frota 
de centenas de veículos, este é um item com bastante 
impacto na última linha. Mas não é tudo. Há outras coisas 
a considerar, como nível de segurança, disponibilidade 
de peças e rede de serviços, etc. Todos esses são 
parâmetros que uma gestão especializada de frotas deve 
observar para assessorar o cliente para a escolha ideal.

Geralmente as oficinas apresentam 
um orçamento compatível com a 
real necessidade de verificações ou 
substituições de componentes? 
Não, a regra geral é inflar orçamentos, confiando 
no temor e no desconhecimento do usuário ou do 
proprietário do veículo. Um dos fatores que tornam 

o problema ainda mais pernicioso é o fato de que os 
consultores técnicos das concessionárias são, via de 
regra, comissionados – ganhando um salário bem baixo 
e fazendo o grosso de sua remuneração mensal em cima 
de sua capacidade de “vender” peças e serviços. As 
saídas para isso são: uma seleção adequada de rede, 
que minimize (eliminar seria utopia) o problema, e uma 
equipe técnica experiente, aliada a peritos de campo, que 
possam identificar os excessos, que são generalizados.

Uma boa gestão de manutenção precisa 
usar algum software específico, para um 
melhor controle da frota e dos prazos de 
manutenção?
Sim, posso dizer que é impraticável gerir a manutenção 
de uma frota grande, de forma eficiente e econômica, 
sem um software integrado, que aponte o histórico de 
paradas, trocas e serviços realizados em cada veículo. 
No nosso caso, temos um software desenvolvido 
internamente, que abrange os mais diversos aspectos 
da gestão do negócio. Mas o módulo utilizado com maior 
intensidade é justamente o de manutenção. 

Há alguma tendência nova, dentro do  
campo da manutenção de frota, que valha  
a pena destacar?
Um elemento que vem ganhando importância e visibilidade 
é a telemetria. Associada à gestão da manutenção e à 
educação do usuário, ela pode trazer 
benefícios importantes. 

DESENVOLVEMOS UMA CESTA BÁSICA DE 
ITENS DE COLISÃO, NA QUAL DIFERENCIAMOS, 
ENTRE VÁRIOS VEÍCULOS, O CUSTO MENSAL 
ESPERADO COM O REPARO DE BATIDAS 
DE TRÂNSITO. É IMPRESSIONANTE COMO 
VEÍCULOS DE MESMO PADRÃO PODEM TER 
RESULTADOS TOTALMENTE DIFERENTES
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POR QUE 
TANTO RECALL?
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NUNCA HOUVE TANTOS CHAMADOS DAS 
MONTADORAS PARA CORRIGIR DEFEITOS DE  
SEUS VEÍCULOS. MAS ISSO TEM UM LADO BOM

Emerson Farias

EM 2014, HOUVE 96 CONVOCAÇÕES 
DE RECALL NO BRASIL, ENVOLVENDO 
MAIS DE 1,5 MILHÃO DE VEÍCULOS

N o que diz respeito à engenharia, o termo 
“recall” significa chamar o veículo de volta 
para realizar um reparo ou troca de algum 

componente com defeito na fabricação. No Brasil, 
o recall é lei. Mas a montadora só é obrigada a 
fazer quando o componente com defeito estiver 
comprometendo a segurança dos passageiros. Por 
exemplo: se o defeito for uma mancha no painel, isso 
não acarreta risco para ninguém, e a legislação não 
exige o recall nesse caso. 
A lei do recall é a 8.078, de 11 de setembro de 
1990, que lembra que a montadora não pode colocar 
no mercado um produto que ela saiba que pode trazer 
perigo à saúde ou à segurança.
E se, após colocar um veículo nas concessionárias, 
a montadora descobrir que esse produto tem algum 
risco, ela deve comunicar o problema às autoridades 
competentes e a quem comprou o veículo, por 
meio de anúncios publicitários na imprensa. E 
oferecer o reparo desse problema sem custo para 
o consumidor. Alguns recalls não chamam tanta 
atenção, mas há aqueles que envolvem milhares de 
veículos e riscos realmente graves.

RISCO SILENCIOSO
Para uma peça provocar um recall, é porque ela saiu 
da fábrica sem que ninguém notasse o problema – ele 
é imperceptível até aquele momento. E é aí que mora 
o perigo. Às vezes, o dono do carro até sabe que seu 
automóvel está em uma convocação de recall, mas, como 
o veículo não apresenta nenhum sintoma perceptível do 
defeito, o proprietário não se apressa a levar o carro para a 
concessionária. Ou nem vai. 
E isso é um grande erro! A partir do anúncio do recall, 
é recomendável que o veículo seja encaminhado para a 
concessionária o mais rápido possível. O ideal é que o 
proprietário confira as informações relacionadas ao chamado, 
até para entender se é seguro dirigir até a concessionária, ou 
se é melhor chamar o guincho. Se o recall disser que o freio 
pode falhar numa ladeira, por exemplo, melhor não arriscar.
Há alguns casos nos quais o risco não está na quebra 
de um componente, mas num defeito que pode provocar 
acidentes. Por exemplo, no caso da luz de ré ser acionada 
toda vez que o motorista pisa no pedal do freio. Isso não 
compromete a dirigibilidade do condutor, mas vai confundir 
os motoristas que estão atrás do veículo com defeito. E 
motorista confuso quanto às ações de outros carros é um 
enorme risco à segurança viária. 
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SEM PRAZO DE VALIDADE
Seu carro foi chamado para recall faz muito tempo, e 
você só descobriu agora? Tudo bem. Não existe um prazo 
determinado para finalizar os reparos de veículos incluídos 
em recall. Você não perde o direito ao conserto. 
E, quando você levar seu carro para o reparo, lembre-
se de guardar o comprovante do recall, entregue pela 
concessionária no ato da realização. Assim, se você quiser 
vender o carro, a pessoa interessada no veículo terá uma 
garantia de que esse recall foi feito – e o produto que ela 
está adquirindo é seguro. 

POR QUE TANTO RECALL HOJE EM DIA?
Observando os dados informados no Procon, vem a 
constatação: o número de recalls vem aumentando com o 
passar dos anos. Isso, de certa forma, pode ser preocupante, 
porque dá a entender que há mais carros sendo lançados 
com algum problema que deveria ser corrigido antes. Mas há 
um outro lado dessa questão. 
O aumento de recalls também é uma evidência de que tanto 
o mercado como as montadoras estão mais atentos quanto 
à segurança do veículo. Os carros são mais chamados hoje 
em dia porque os problemas são mais investigados – e a 
segurança nunca esteve tão em pauta quanto atualmente. 
(Lembrando que, poucas décadas atrás, os veículos não 
tinham retrovisor no lado direito, e as pessoas podiam 
dirigir sem usar cinto de segurança.) O empenho crescente 
da engenharia das montadoras no estudo de eventuais 
riscos também está por trás do aumento de recall. O que 
significa que os carros e motos são mais seguros hoje do 
que em qualquer outra fase da história. Antigamente, vários 
problemas só eram identificados depois que muitas pessoas 
já tinham morrido por causa deles.

COMO SABER SE O 
VEÍCULO TEM RECALL?
No caso de veículos novos, em que o proprietário do veículo 
ainda tem seu endereço cadastrado na concessionária onde 
comprou o produto, geralmente ele recebe uma carta em 
casa avisando do recall. Mas, ao comprar um veículo usado, 
sempre consulte a montadora para ver se há um chamado de 
recall para esse modelo. Caso haja e o recall não tenha sido 
feito, procure uma concessionária autorizada para realizar o 
serviço. Sem custo para você, claro.
O site do Ministério da Justiça também informa sobre as 
convocações de recall que já ocorreram, além de especificar 
os defeitos e o que eles podem provocar. 

ANO CONVOCAÇÕES DE RECALL QUANTIDADE DE VEÍCULOS

2014 96 1.516.918

2013 73 680.667

2012 54 397.519

EVOLUÇÃO DO RECALL

54

2012

Convocações de recall

2013 2014

73

96

Confira: http://portal.
mj.gov.br/recall/
pesquisaConsumidor.jsf
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Alexandre Carvalho dos Santos

BIKES VS 
CARROS
DOCUMENTÁRIO SUECO APONTA O AUMENTO DE 
CICLISTAS NAS CIDADES COMO CAMINHO PARA 
UM TRÂNSITO MAIS HUMANO, SEGURO E MENOS 
POLUENTE – COM FOCO EM SÃO PAULO E OUTRAS 
METRÓPOLES MUNDIAIS

MÁQUINAS POP

Como seria um mundo com mais bicicletas nas ruas? A 
questão vem provocando respostas contrastantes de 
algumas lideranças regionais ao redor do planeta. Rob 

Ford, prefeito de Toronto, no Canadá, considera que o aumento 
da presença das bikes é nocivo para o trânsito da cidade – 
direcionado prioritariamente para os veículos automotores. 
Não à toa, ele foi eleito com uma imensa maioria de eleitores 
que moram nas áreas de Toronto mais distantes do centro – e 
que consideram que precisam se deslocar de carro para o 
trabalho sem tanto congestionamento. O lema do prefeito 
tem sido o de ir contra o que chama de “guerra contra os 
carros” e, assim que assumiu a prefeitura, Ford investiu  
US$ 300 mil do orçamento da cidade numa ação de remoção 
das ciclovias existentes. 
Na outra ponta desse cabo de guerra estão cidades como 
Amsterdã e Copenhague, a capital da Dinamarca, onde cerca 
de 40% de todos os deslocamentos se dão por bicicleta. Ou 
São Paulo, cuja Avenida Paulista acaba de ganhar uma ciclovia 
– contestada por uns, exaltada por outros.
É desse aparente choque entre os veículos de quatro rodas, 
motorizados, e os de duas rodas, movidos tão somente pelo 
esforço do corpo humano, que trata o documentário Bikes vs 
Carros, que entrou em cartaz no Brasil em julho – e logo deve 
estar disponível para locação ou nos serviços de streaming. O 
filme mostra como se dá (ou se deu) a presença da bicicleta 
no trânsito de grandes cidades de diferentes partes do mundo: 
Los Angeles, Bogotá, Copenhague, Toronto e a nossa São 
Paulo. E também qual o impacto – para o trânsito e para a 

qualidade de vida, em geral – dos projetos urbanos voltados 
para a predominância dos automóveis. Uma cena poderosa do 
filme mostra um grupo de pessoas lamentando a morte de um 
ciclista, enquanto um caminhão-cegonha passa ao fundo, lotado 
de carros novos.

A PALAVRA DO DIRETOR
A despeito do título do documentário, que pode sugerir uma 
luta entre duas visões divergentes, a intenção de Bikes vs 
Carros é mais informar do que provocar animosidades. “O 
filme não é sobre um conflito entre motoristas e ciclistas. O 
planejamento das cidades, baseado nos lobbies da indústria, 
tem feito com que as pessoas se tornem dependentes dos 
carros. Mas os motoristas também são vítimas disso, e 
têm pagado com seu tempo gasto em engarrafamentos 
intermináveis”, afirma o sueco Fredrik Gertten, diretor do 
documentário. “Eu viajei pelo mundo todo me perguntando por 
que há tão poucas bicicletas. O modelo voltado para o carro, 
como o conhecemos, atingiu um nível extremo com os milhões 
de horas produtivas que perdemos nos congestionamentos do 
dia a dia. Por isso, a frustração tem aumentado, e as cidades 
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CONGESTIONAMENTOS CUSTAM AOS 
AMERICANOS US$ 121 BILHÕES EM 
COMBUSTÍVEL E HORAS PERDIDAS, 
TODOS OS ANOS

70% DO TERRITÓRIO DE LOS ANGELES 
É OCUPADO POR VIAS DE TRÁFEGO 
PARA CARROS E ESTACIONAMENTOS

Aline Cavalcante, cicloativista,  
do blog Vá de Bike

Dan Koeppel explica como ciclovias 
foram extintas em Los Angeles

Fredrik Gertten,  
diretor do documentário

1

2

3

2
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precisam procurar novos modelos. O novo movimento de 
ciclismo urbano começa a proporcionar esse desenvolvimento.”
Gertten também explica por que escolheu a capital paulista 
como uma das cidades em destaque no filme (é a que 
mais aparece, aliás): “São Paulo representa as economias 
emergentes onde a classe média consumidora vem crescendo. 
As vendas de carros estão bombando e a insatisfação com o 
trânsito tem aumentado no mesmo ritmo. Um deslocamento 
médio nessa cidade implica três horas parado no trânsito”.

EM CADA PAÍS, UM PONTO DE VISTA
Uma das protagonistas do filme é a brasileira Aline Cavalcante, 
que se mudou para São Paulo em 2008 e logo em seguida 
descobriu a bicicleta como meio de locomoção. Virou 
imediatamente uma entusiasta e também uma defensora 
do ciclismo urbano – escreve no blog Vá de Bike, um dos 
mais representativos do cicloativismo. Aline aparece no 
filme participando de manifestações, lamentando as mortes 
de ciclistas no trânsito e, já mais para o fim, celebrando a 
iniciativa da atual prefeitura, de implantar 400 quilômetros de 
ciclovias na capital.
Outro personagem que chama a atenção é o americano 
Dan Koeppel, escritor e fundador do  The Big Parade, um 
grande evento de dois dias de caminhadas por Los Angeles 
– uma cidade que é símbolo de projeto urbanístico quase 
que exclusivamente voltado para o deslocamento por carro. 
Koeppel revela os trechos de Los Angeles onde antes havia 
grandes ciclovias, no começo do século 20, e explica como os 

lobbies e o poder da indústria transformaram completamente a 
cara da capital da Califórnia. 
Invertendo a perspectiva, Bikes vs Carros também mostra 
um personagem muito curioso. É o dinamarquês Ivan 
Naurholm. Ele é um taxista de meia idade que acompanhou 
o desenvolvimento de Copenhague até a cidade ter uma das 
melhores estruturas para ciclistas urbanos de todo o mundo. 
Ao mesmo tempo que reconhece os benefícios dessa escolha 
de planejamento viário, Ivan sofre com o estresse de ter 
de compartilhar o trânsito com ciclistas, por considerá-los 
indisciplinados – e também pela proximidade da bicicleta exigir 
do motorista um cuidado muito maior em suas manobras.
Embora com um perfil evidentemente cicloativista, Bikes vs 
Carros é um filme recomendável para qualquer um que se 
interesse pela melhoria da mobilidade em sua cidade, e que 
abra sua cabeça para uma visão de trânsito – e de mundo 
– diferente da convencional. Não se trata aqui de crucificar 
motoristas. Mas de apontar soluções que possam ir além 
da suposta necessidade de mais avenidas grandes, mais 
viadutos, mais túneis – opções caras e que, na prática, não 
têm melhorado os deslocamentos nas principais metrópoles 
do planeta. 



CONFIRA AS ADAPTAÇÕES QUE PERMITEM 
QUE DEFICIENTES FÍSICOS POSSAM DIRIGIR 
SEM QUAISQUER LIMITAÇÕES

26

Gerson Burin Luciana Ruffato

A pesar de existirem itens originais de fábrica em qualquer veículo que, por si só, já ajudem 
um cadeirante na direção do carro – como transmissão automática, direção hidráulica e 
comandos elétricos dos vidros –, geralmente esses sistemas sozinhos não são suficientes. 

Por isso, existem kits específicos de adaptação que são instalados para carros de deficientes. Mas 
quais são esses itens? O que eles mudam na configuração do carro? É o que você vai ver agora.
As adaptações no veículo podem variar de acordo com a necessidade do condutor que tenha alguma 
deficiência. Mas as mais comuns são as que você vai ver a seguir.

TECNOLOGIA

CARROS ADAPTADOS 
PARA DEFICIENTES
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ALGUNS OPCIONAIS DOS MODELOS 
MAIS SOFISTICADOS JÁ AUXILIAM 
NA CONDUÇÃO DO DEFICIENTE 
E, EM ALGUNS CASOS, ATÉ 
DISPENSAM AS ADAPTAÇÕES

No caso do pedal de acelerador e freio, uma única alavanca 
executa esses comandos, mas com um sentido de 
movimento contrário ao outro. Quando a alavanca é puxada 
para trás com a mão, o veículo acelera; quando empurrada 
para a frente, as hastes pressionam o pedal de freio, 
desacelerando o carro.
Outro recurso possível é uma alavanca que faz a frenagem e 
a aceleração (também no sentido inverso) com um dispositivo 
semelhante ao seletor de marchas do câmbio automático.
Existe outro acionamento com o mesmo sistema para o pedal 
de embreagem. E ainda encontramos conjuntos que movem o 
pedal de acelerador para o lado esquerdo.
Para os casos de nanismo, existem extensores de pedais que 
aproximam o sistema de acionamento dos pés do condutor.

ALAVANCA DE MARCHAS
Indicadas para quem tem deficiência nos membros inferiores, 
as alavancas de transmissão automática facilitam o engate, 
permitindo que a marcha seja selecionada.
Ainda nesses casos, é possível adotar um câmbio 
automatizado, que possua um sensor na própria alavanca, 
que interpreta o momento exato para a realização da troca de 
marcha e eletronicamente realiza a liberação da embreagem.

SINALIZAÇÃO E  
ACIONAMENTOS DIVERSOS
Para possibilitar os comandos de sinalização, como setas, 
buzina, farol, lanterna e farol alto, além de limpador de para-
brisa e espelhos retrovisores, são utilizados dispositivos junto 
ao volante, controlados eletronicamente por botões fixados 
perto do pomo giratório.
O veículo também pode receber uma adaptação para 
acionamento do freio de mão por meio de alavancas 
específicas, que entram em ação quando o condutor 
simplesmente aperta um botão. 

EXTENSORES DE CHAVE DE PARTIDA 
A simples partida do veículo ou o desligamento do carro 
muitas vezes exige uma adaptação para os deficientes. Para 
isso, existem extensores específicos, que possibilitam que o 
motorista tenha acesso ao dispositivo de ignição.

VOLANTE
O veículo recebe dispositivos que possibilitam a condução 
apenas com uma das mãos. Pode ser um pomo giratório 
ou três pinos, que permitem girar o volante com o uso dos 

PEDALEIRAS
Dependendo do tipo de deficiência, o condutor precisará 
de dispositivos para acionamento de pedais, que podem 
ser do acelerador, do freio ou até mesmo da embreagem. 
Essas adaptações contemplam hastes de aço articuladas, 
presas aos pedais. Tudo para que os pedais sejam 
acionados com as mãos.
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PACOTES DE OPCIONAIS JÁ AJUDAM
Vale lembrar que existem modelos que já facilitam a condução pelo 
deficiente apenas com seus itens originais de fábrica, às vezes 
dispensando o investimento em uma adaptação do veículo. Os 
componentes desses veículos que proporcionam uma condução mais 
acessível geralmente fazem parte de pacotes de opcionais. Veja a seguir. 

Transmissão automática
Favorece a operação de transmissão de força entre o motor e o sistema 
de tração, sem a necessidade de um pedal de embreagem durante 
as paradas ou início de movimento do veículo, além de fazer a troca 
de marchas automaticamente, sem necessidade da interferência do 
condutor tanto para acelerações quanto para desacelerações.

Direção hidráulica ou elétrica
Auxilia na redução de esforços para esterçar o volante, facilitando assim 
a manobra do veículo em qualquer situação.

Comandos elétricos de vidros e travas de portas
Facilitam a ação de abertura e fechamento de vidros e trancas de portas 
com comandos centralizados em local apropriado, sem a necessidade 
do condutor se deslocar sobre o banco do carona para destrancar uma 
porta ou abrir e fechar o vidro das outras portas.

dedos. Ambos os sistemas têm uma articulação no seu 
próprio eixo – o que possibilita a rotação sem a necessidade 
de empunhar o volante em sua circunferência externa.
O volante também pode ganhar um dispositivo para 
acionamento do acelerador – com um sistema de aro. Ao 
pressionar o aro, o motorista obtém a aceleração do veículo 
sem alterar o funcionamento original do pedal.

COM UMA MÃOZINHA  
DA TECNOLOGIA VEICULAR
Mas tudo pode ser mais simples que um monte de 
alavancas. A tecnologia atualmente presente nos veículos 
e nos dispositivos eletrônicos já facilita a interface entre o 
sistema original veicular e as adaptações direcionadas ao 
deficiente – como por meio de sistemas de comunicação por 
infravermelho ou mesmo por wireless. 
Um exemplo é um painel de comando acoplado ao volante, 
que permite que, apenas com um dedo, seja possível acionar 
os limpadores de para-brisa, as setas, a buzina e os faróis, 
sem a necessidade de cabos acoplados ao dispositivo – o que 
dificultaria virar o volante.
Além disso, o acionamento ou liberação do freio de 
estacionamento pode ser feito por um simples botão, sem 
mais nenhum esforço, diferente das alavancas convencionais.
A modernização também se vê nos componentes mecânicos, 
que oferecem sistemas de transmissão automática que 
dispensam o uso de um pedal de embreagem. 

Volante 
adaptado
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TREINAMENTO 
A DISTÂNCIA
OPÇÕES DE ENSINO A DISTÂNCIA CONQUISTAM O MERCADO 
REPARADOR COM FLEXIBILIDADE DE HORÁRIO E POSSIBILIDADE 
DO ALUNO PERMANECER NA OFICINA ENQUANTO ESTUDA

30

REPARO

Lia Cairo

E studar sem sair de casa. Ou da oficina. Essa é uma opção 
cada vez mais favorável para atender às necessidades 
dos mais diversos profissionais – incluindo os do mercado 

reparador.
Também conhecido pela sigla EAD, o ensino a distância é uma 
alternativa de qualificação que oferece vantagens como horários 
flexíveis, custos menores e a eliminação dos tempos gastos 
com deslocamento. Mas não é só de comodidade que estamos 
tratando aqui. 
O EAD permite que o estudante seja conduzido por um caminho 

definido por meio de módulos, garantindo que as informações 
sejam entregues em ordem e nas etapas corretas. 
A imersão no tema a ser estudado se dá de forma experiencial e 
prática, por meio de simulações e exercícios relacionados ao dia 
a dia do profissional. Sim, não é porque o ensino é a distância que 
ele precisa se afastar do cotidiano de trabalho. Pelo contrário.

SEM SAIR DA OFICINA
Para os profissionais de oficinas, um dos maiores atrativos é a 
flexibilidade de horário para o estudo. O aluno escolhe, dentro 
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da agenda do curso, o horário mais apropriado para estudar. E 
não tem de se deslocar para ir a uma instituição de ensino. Para 
o empregador, o benefício do funcionário não se afastar do local 
de trabalho é enorme: assim não há impacto na produção. Mas 
a distância exige que o profissional tenha comprometimento 
com a própria capacitação. Se é ele quem escolhe a hora de 
aprender, é fundamental que ele reserve sempre um tempo para o 
treinamento. E que seu gestor entenda que esse horário é sagrado.
Confira os principais benefícios do ensino a distância para o 
profissional de oficina:
• Aumenta o acesso ao conhecimento, diminuindo  

barreiras geográficas.
• Facilita o estudo, flexibilizando o local, data e horário  

dos treinamentos.
• Proporciona interatividade e feedback imediatos.
• Utiliza diferentes estratégias pedagógicas, atendendo  

a diferentes perfis e necessidades de desenvolvimento  
de competências.

• Reduz custos em relação às capacitações presenciais.

TEM PROFESSOR?
Tem. O instrutor continua sendo peça fundamental no aprendizado. 
Se os materiais e as aulas disponíveis no site não esclarecerem 
as dúvidas do aluno, ele tem a opção de entrar em contato com 
um professor sempre que necessário. E essa interação pode 
acontecer por chat ou e-mail. 
O professor é quem vai acompanhar o desenvolvimento do aluno, 
e emitirá feedbacks constantes quanto ao avanço do estudante no 
conteúdo e nos exercícios propostos.

ATUALIZAÇÃO É FUNDAMENTAL
A velocidade das mudanças no mercado reparador e o 
desenvolvimento tecnológico dos veículos têm transformado 
incessantemente o ambiente de trabalho nas oficinas. Hoje não há 
mais dúvida de que o estudo e a capacitação não são apenas uma 
etapa da vida, mas uma constante ao longo de toda a carreira.
Todo profissional deve estar atento às novidades e às 
oportunidades de aplicação de sua experiência, e entender 
claramente quais são as competências valorizadas na área em 
que atua. Vê-se então a necessidade de procurar um processo 
rápido, eficaz e específico para aquisição dos conhecimentos que 
precisam ser aprofundados ou adquiridos. 
Tudo isso vai ao encontro dos programas de atualização 
profissional por meio da modalidade de ensino a distância. 
Uma maneira prática – e nem por isso menos profunda – de 
envolvimento constante na aquisição de conhecimento. Um valor 
que diferencia o profissional em todos os aspectos – e que vai 
muito além do diploma na parede. 

EAD AUMENTA ENGAJAMENTO NO ESTUDO

DO CESVI PARA  
O SEU COMPUTADOR
Conheça as opções de 
aprendizagem on-line oferecidas 
pelo Centro de Treinamentos 
CESVI: www.eadcesvibrasil.com.br

Nycolas Fernandes, sócio-diretor da Skill e-Learning 
Solutions, empresa especializada no ensino a distância, 
ofereceu um depoimento à Revista CESVI sobre essa 
alternativa de capacitação:
“O acesso ao conhecimento nunca foi tão facilitado como vemos 
atualmente. Isso ocorre principalmente devido à diversificação 
do acesso à internet e aos meios de comunicação e 
informação, como por meio dos dispositivos móveis (tablets, 
smartphones, etc.). Dentro desse movimento, está o EAD 
(Ensino a Distância), estratégia que é amplamente adotada 
por empresas e instituições de ensino de todo o mundo, e 
que, a cada dia, se solidifica mais no Brasil, com recursos 
instrucionais e tecnológicos cada vez mais avançados.
Nosso compromisso e preocupação, como empresa provedora 
de soluções educacionais aplicadas a distância, é com a qualidade 

com que essas informações chegam até o público final. Por essa 
razão, defendemos a ideia que é baseada no cálculo: Expertise 
Instrucional + Comunicação Efetiva + Tecnologia Inovadora.
Sabemos que o público oriundo da Geração X, até a atualmente 
chamada Geração Z, está mais acostumado com o acesso 
rápido às informações e tem pressa na busca pelos resultados. 
É pensando nesse público que desenvolvemos estratégias cada 
vez mais inovadoras, que aumentam o engajamento nos estudos 
e resultam em uma aprendizagem efetiva, dentre as quais a 
gamificação é um exemplo, assim como os simuladores e demais 
recursos imersivos que tornam os treinamentos mais atrativos.
Os conhecimentos necessários para a aplicação rápida 
no mercado de trabalho são oferecidos por meio dessas 
estratégias, obtendo-se maiores possibilidades de sucesso 
de retorno do investimento no treinamento”.



SEGUROS

TRANSMISSÃO DE DADOS POR SISTEMAS DE RASTREAMENTO PODE 
FORNECER À SEGURADORA UM PERFIL DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO,  
A SER USADO COMO BASE PARA A PRECIFICAÇÃO DO SEGURO

TELEMETRIA  
PARA PRECIFICAÇÃO

32

Márcio Lopes

Q uem acompanha a Revista CESVI já sabe das principais 
funcionalidades dos sistemas de bloqueio e rastreamento de 
veículos: localização e bloqueio em caso de roubo ou furto, 

acionamento de equipes de resgate, monitoramento de carga 
transportada, entre outras possibilidades.
Mas, além dessas, está surgindo uma nova oportunidade, muito 
interessante para as companhias seguradoras, que é a aplicação desses 
sistemas para a formulação de um seguro baseado no uso do veículo.
Esse tipo de seguro já vem sendo utilizado em alguns países, só que 
ainda é novidade por aqui. Baseia-se na coleta de informações por meio 
de um dispositivo instalado na porta OBD II do veículo, ou até mesmo 
por aplicativos de smartphones. Esse dispositivo, em vez de fazer o 
rastreamento, transmite parâmetros de condução do veículo para uma 
central de monitoramento. 
Essas informações, armazenadas no dispositivo, podem ser valiosas para a 
seguradora, tornando possível determinar o perfil de condução do veículo – 
ou, mais precisamente, do seu principal usuário. E isso é uma ferramenta 
e tanto para a companhia fazer uma precificação absolutamente técnica de 
um seguro, extremamente personalizada. E justa.

Djone Pereira
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MOTORISTAS APROVAM
De acordo com a Towers Watson, empresa de consultoria 
dos Estados Unidos, cerca de 85% dos motoristas 
pesquisados concordam em disponibilizar as informações 
necessárias para traçar seu perfil de condução – caso 
recebam um benefício em forma de desconto na apólice 
na hora de contratar o seguro para o carro. Nos Estados 
Unidos, esse índice é de 79% e no Brasil, chega a 92%. 
Outro número interessante dos EUA diz que 90% dos 
entrevistados concordam em disponibilizar os dados 
simplesmente se não houver acréscimo no custo do seguro.
Na contramão dessa nova tendência aparecem os 
condutores mais velhos. Porque, assim como as 
informações monitoradas podem provar que um 
motorista jovem não é necessariamente ousado ao 
volante, elas também podem identificar os mais idosos 
que nada têm de cautelosos. Talvez seja por isso que 
apenas 27% dos entrevistados na faixa de idade entre 
os 50 e 64 anos tenham concordado em divulgar suas 
informações para as seguradoras.

BOM COMPORTAMENTO  
É RECOMPENSADO
Mas não são só as seguradoras que podem se 
beneficiar desses recursos de telemetria. Para os 
condutores mais jovens, essa possibilidade pode ser um 
importante aliado na hora de cotar o seguro do carro. 
Justamente porque, na hora em que a seguradora faz 
a análise do perfil do condutor, os bons motoristas 
acabam pagando pelos maus. Mesmo pertencendo à 
faixa de risco dos condutores mais jovens – que se 

arriscam mais ao volante e, portanto, 
pagam mais pelo seguro –, um 

motorista cauteloso terá seu bom 
comportamento comprovado 

pelo monitoramento do seu 
veículo. E, assim, pode ter 
uma análise personalizada – e 
o direito a pleitear um custo 
especificamente relacionado 

ao seu verdadeiro risco.

DEFINIÇÃO 
DE TELEMETRIA

É uma tecnologia que permite 
a medição e comunicação 
de informações do veículo 

com uma central de 
monitoramento. A palavra é de 
origem grega: tele = remoto 

e metron = medida.
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TODO SISTEMA PRECISA TER...

É importante destacar que a tecnologia à 
disposição no Brasil para o rastreamento 
de veículos já possibilita a identificação do 
perfil de condução do motorista. O que falta 
em nosso mercado é a avaliação de quais 
empresas estão capacitadas, em termos de 
estrutura e tecnologia, e com profissionais 
preparados para realizar a instalação 
desse tipo de sistema – uma vez que serão 
necessárias intervenções para a coleta de 
sinais, como a rotação do motor (RPM), e a 
instalação de sensores para a identificação 
da velocidade instantânea e a velocidade na 
chuva, por exemplo. Intervenções malfeitas 
no chicote original do veículo podem ter 
como consequência avarias do sistema 
eletrônico e, em alguns casos, a perda da 
garantia oferecida pela montadora. 
Condições para o monitoramento de 
aceleração ou desaceleração do veículo, 
agressividade nas curvas, permanência ou 
entrada e saída em regiões com maior ou 
menor índice de roubo, já estão presentes 
na maioria dos dispositivos comercializados. 
Mas essas funções permanecem inativas 
em muitos equipamentos. 
A tecnologia embarcada mais utilizada nos 

veículos nos EUA é bastante simplificada 
no que diz respeito à sua instalação, pois 
o equipamento é conectado na porta OBD 
II do veículo, dispensando a necessidade 
de intervenção no chicote original para a 
coleta de informações de condução – como 
é feito com os sistemas tradicionais de 
rastreamento no Brasil. Contudo, é muito 
importante destacar que, se por um lado 
a instalação desse modelo americano é 
simples, por outro facilita a localização física 
do equipamento pelo ladrão, tornando-o mais 
vulnerável que os pares vendidos aqui.
Podemos dizer que a tecnologia de 
rastreamento à disposição no Brasil 
atende a dois requisitos importantes para 
o mercado segurador: a proteção do bem 
monitorado e a possibilidade de identificação 
do perfil de condução do proprietário do 
veículo. Essa última capacidade só precisa 
ser devidamente explorada por aqui – com 
ganhos para seguradoras e segurados. 
Sempre lembrando que uma eventual 
adoção desse uso da telemetria deve 
passar pela discussão das restrições legais 
quanto ao monitoramento de determinados 
dados do cliente. 

Se esse recurso voltado para a precificação 
do seguro com base no uso vingar aqui 
no Brasil, vale lembrar que os sistemas 
precisam contar com algumas características 
essenciais. Veja abaixo. 
•  Equipamento instalado de forma adequada 

no veículo.
•  Sensores que identifiquem o status de 

uma porta, por exemplo, e atuadores (no 
caso de veículos de transporte), como 
travas que bloqueiam a quinta roda.

•  Profissionais treinados para instalar e 
atender os clientes.

•  Software de monitoramento adequado ao 
serviço prestado.

 O software deve contar com um banco de 
mapas que seja atualizado periodicamente, 
devido às constantes alterações das 
rotas para tráfego em nosso país. Além 
disso, o software deve possibilitar outros 
recursos, tais como:

•  Criação e edição de pontos de referência 
que facilitem a operação.

•  Visualização de alertas instantâneos, 
relacionados ao funcionamento dos 
sistemas embarcados em veículos e à 
estabilidade do sinal das operadoras de 
telefonia móvel.

•  Relatórios gerenciais, para traçar o perfil 
de condução do motorista.
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Anuncie na Revista CESVI, 
o perfi l  de leitores mais qualifi cado 
do mercado automotivo

A Revista CESVI circula há mais
de  15 anos entre os profi ssionais 
das empresas do segmento,
entidades  e imprensa especializada.
São 15.000 leitores com poder
de decisão e visão crítica que 
acompanham as informações técnicas, 
estudos e tendências divulgados pela
Revista CESVI bimestralmente.

Entre em contato e saiba mais:
(11) 3948-4814
revista@cesvibrasil.com.br
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Emerson Feliciano

Willians Araújo

O mercado segurador está passando por um momento 
histórico do ponto de vista dos veículos salvados. Motivadas 
por regulamentações que regem questões operacionais e 

ambientais, as seguradoras estão buscando implantar processos 
que tenham como resultado a eficiência, a produtividade e o 
cumprimento das questões ambientais. Tudo isso traduz-se em um 
baixo risco de imagem para as companhias.
O CESVI BRASIL tem estudado esse tema e, pelos sinais e 
movimentações que tem acompanhado graças ao seu DNA de 
centro de pesquisa, levanta a tese de que esse é um caminho sem 
volta: cada vez mais, seguradoras, gestores de pátio e leiloeiros 
terão de se modernizar, implantando processos, infraestrutura, 
tecnologia e capacitação profissional.
Como em todo processo de mudança, há empresas mais engajadas 
do que outras, mas é questão de tempo para que o mercado como 
um todo perceba e entenda que o pátio de salvados é mais do que 
um simples local onde os veículos ficam guardados até o momento 

GESTÃO DE PÁTIO 
E LEILÃO DE VEÍCULOS RECUPERADOS
DEFINIÇÕES, CONCEITOS E 
BOAS PRÁTICAS DOS LEILÕES 
DE VEÍCULOS SALVADOS

ESPECIAL

Luciana Ruffato

CADA VEZ MAIS, 
SEGURADORAS, 
GESTORES DE 
PÁTIO E LEILOEIROS 
TERÃO DE SE 
MODERNIZAR, 
IMPLANTANDO 
PROCESSOS, 
INFRAESTRUTURA, 
TECNOLOGIA E 
CAPACITAÇÃO 
PROFISSIONAL
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de serem vendidos em um leilão público – ou descartados, 
conforme rege a legislação.
Por isso, esta matéria tem como principal objetivo apresentar 
algumas boas práticas e definições do CESVI referentes à 
operação com veículos salvados; buscando auxiliar profissionais 
das seguradoras com informações que sirvam de ajuda para a 
tomada de decisões no desempenho de suas funções. Foi graças 
ao pioneirismo e à visão do Grupo Segurador BB e MAPFRE no 
que diz respeito ao tema, que o CESVI BRASIL mergulhou no 
estudo da gestão de pátio e leilões de veículos recuperados – 
resultando no conhecimento que você verá a seguir.

FLUXO OPERACIONAL  
DE UM PÁTIO DE SALVADOS
Por meio desse estudo, o CESVI pôde definir uma sugestão 
de fluxo operacional de um pátio de salvados, que pode ser 
resumido na figura abaixo:

GESTÃO DE PÁTIO 
A seguir, o CESVI lista algumas boas práticas utilizadas pelo 
gestor de pátio ou leiloeiro no momento de realizar a gestão 
dos veículos salvados.

Cultura  
da sustentabilidade
• Implementação de uma área específica para 
descontaminação dos veículos
- área coberta
- piso impermeável
- ferramentais específicos para eventuais desmontagens
• Implementação de área específica para armazenamento 
dos resíduos
• Destinação correta dos resíduos
- para recolhedores autorizados
- adequação às legislações ambientais
  

GESTÃO DE PÁTIO 
E LEILÃO DE VEÍCULOS RECUPERADOS

Observação: Fluxo 
operacional definido 
pelo CESVI BRASIL 

MAPA DE PRODUÇÃO
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Layout eficiente
• Implantação de layout operacional
- definição de ruas e setores
- classificação do estoque
• Sinalização para movimentação de veículos no pátio
- placas de sinalização
- placas de velocidade

Processos operacionais padronizados
• Recebimento do veículo com utilização de check-list on-line
• Processos operacionais documentados

Treinamento dos colaboradores
• Capacitação nos seguintes temas:
- identificação de avarias
- desmontagem de veículos
- proteção de veículos – principais pontos de infiltração
- gestão ambiental
- estrutura veicular
- identificação veicular – localização do VIN e outras 
identificações
- cumprimento de utilização de materiais de EPI / EPC

Uso da tecnologia
• Implementação de um workflow de operações
• Centralização da informação
• Gestão do ciclo de vida do salvado
• Processos administrativos informatizados  
• Controle informatizado de recebimento de veículo
• Sistema para gestão do estoque (localização on-line)
 

LEILÃO PÚBLICO DE VEÍCULOS
Os leilões públicos de veículos são uma modalidade de 
compra e venda de bens, em que os interessados disputam 
lance a lance, entre si, o arremate do lote ofertado. Os 
veículos em fim de vida útil são leiloados por empresas 
credenciadas nos termos do artigo 2º da Lei nº 15.276, de 2 
de janeiro de 2014. (Lei aplicada no Estado de São Paulo).
Confira a seguir quais são as boas práticas relacionadas aos 
eventos de um leilão público de veículos.

Quem pode participar
Qualquer pessoa pode participar de leilão público de veículos, 
mas o leiloeiro deve exigir as seguintes documentações:
Pessoa física: RG, CPF, comprovante de residência e 
procuração para arrematar em nome de terceiros;
Pessoa jurídica: cópia autenticada do contrato social, cópia 
do CNPJ, comprovante de estabelecimento, procuração no 
caso de não ser o representante legal, e procuração expedida 
pelo Detran caso a compra seja de veículo sucata.

Leiloeiros
Os leiloeiros devem estar registrados na Junta Comercial 
do local atuante. A empresa credenciada / leiloeiro deverá 
comunicar ao Detran, a ocorrência do evento previsto no § 4º 
Lei nº 15.276, que dispõe sobre a destinação de veículos em 
fim de vida útil e de outras providências.

Como é a operação
Os bens são numerados e então recebem o nome de lote.
Os lotes devem ser comunicados por meio de canais de 



Mais informações 
sobre os Leilões CESVI 
BRASIL: www.leiloes.

cesvibrasil.com.br 

comunicação, como editais, jornais e sites, com o objetivo de 
cumprir a legislação e angariar público.
Os leiloeiros devem deixar claras as condições de pagamento 
e o edital dos veículos expostos, diminuindo, dessa forma, o 
risco de reclamação dos arrematantes.
Os lotes devem ser dispostos para visitação antes que 
aconteça o evento – o pregão. Em casos de leilão on-line, 
os lotes normalmente são arrematados após visualização e 
fotos no site. 
Quando um comprador adquire um lote, após o “dou lhe 
duas”/“vendido” do leiloeiro, isto chama-se arremate. O 
comprador, após arrematar o lote, deve receber o recibo 
de arremate para poder efetuar o pagamento e garantir a 
posterior retirada do lote.
Somente após a confirmação do pagamento, o comprador 
estará apto a retirar o lote in loco.
Quanto ao porte de rodagem e documentação final, o tempo 
de entrega varia de acordo com cada processo administrativo 
da empresa/leiloeiro. 

LEILÕES EM SP E CAÇAPAVA
Em função da confiança depositada pelo Grupo 
Segurador BB e MAPFRE, o CESVI BRASIL faz a gestão 
de leilões de veículos em São Paulo e, desde 31 de 
julho, numa megaunidade em Caçapava, cidade a 109 
quilômetros da capital. Esse novo pátio para leilões 
tem 150 mil m2 e 9 mil veículos. Fica na Av. Vereador 
Geraldo Nogueira da Silva, 3.501 – com fácil acesso 
pelo km 133 da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio 
de Janeiro.
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LAYOUT EFICIENTE, PROCESSOS 
PADRONIZADOS, USO DA 
TECNOLOGIA E OUTROS FATORES 
PRECISAM FAZER PARTE DE UMA 
BOA GESTÃO DE PÁTIO



     

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

3T Systems RASTREADOR Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
AUTOLOCALIZAR AL-ITATRACK Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2555-6883 www.autolocalizar1.com.br
Bysat Automação
e Controle Ltda.

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

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

CELTEC AUTOCARGO Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3025-8700 www.autocargo.com.br

CIELO TELECOM CIELOCEL GS11 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br
FOCLOG Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br
Golsat Golsat Car/Frota Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500 www.golsat.com.br
Ituran RASTREADOR E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

KHRONOS Khronos GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3381-9999 www.grupokhronos.com.br
Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Logos LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosrastreamento.com.br
Mirus SKYPATROL TT8750 Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-2005 www.mirus.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br
POINTER CELLO IQ Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
PORTO SEGURO 
PROTEÇÃO E 
MONITORAMENTO

DAF PORTO SEGURO Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 7270317 www.portoseguro.com.br

Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (1 9) 3787-6320 www.pst.com.br
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.reforcerastreamento.com.br

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SASCAR Sascar GPS/GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br
SATPLUS SATPLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2517-2600 www.satplus.com.br

SEGSAT RF PLUS Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (81) 2125-2600 http://www.segsat.com

Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

ABSOLUT ABS 1107 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

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

STI SAT Casco Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3641-6555 www.sti.ind.com.br

SpySat SPYSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB TELEFÔNICA GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7716 www.telefonica.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

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

Volpato Rastreamento MXT 150/151 Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3342-5551 www.volpatorastreamento.com.br

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

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

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

a qualidade da instalação e, é claro, a eficiência do produto. Todas as empresas e os sistemas que constam 
da relação que você encontra nesta seção foram devidamente testados e aprovados pela área de Operações 
do CESVI. Estas realmente oferecem a segurança que você busca para o seu patrimônio.
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SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE CAMINHÕES
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

ALARCOM MXT 140A Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3671-9190 www.alarcom.com.br

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

AUTOLOCALIZAR AL-ITATRACK Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2555-6883 www.autolocalizar1.com.br

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

Cielo Telecom CIELOCEL GS12 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br

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

Guardlider Maxtrack Rastreador GPS GSM/GPRS (77) 3451-5461 www.guardlider.com.br/

Ituran RASTREADOR GPRS-FULL Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9001 www.ituran.com.br

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

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

LOSAT RASTREAMENTO LOSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3347-8200 www.losat.com.br

MERCEDES BENZ 
DO BRASIL

FLEETBOARD Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4173-0441 www.fleetboard.com.br

ONIXSAT ONIXSMART 2 GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

ONIXSAT ONIXSMART 2 HÌBRIDO Rastreador GPS HÍBRIDO (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br

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

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

POINTER CELLO IQ Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br

Positron
POSITRON RÁDIO 

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

Positron
RASTREADOR SELADO 

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

Positron
RASTREADOR GSM/GPRS - 

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

Positron
POSITRON DUAL 

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

Positron
POSITRON DUAL SAT - 

CARGA - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS

Híbrida
(GPRS/SATELITE)

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

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

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SASCAR SASCAR FULL /GPRS Rastreador GPS HÍBRIDO (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

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

SEGSAT GPS PLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (81) 2125-2600 www.segsat.com

Sighra Tecnologia Em 
Rastreamento

Smartgate Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

TESB - Telefônica TELEFÔNICA GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7716 www.telefonica.com.br

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

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

Zatix Tecnologia S/A Rastreador RI0452 LINKER Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador RI0482 
LINKER ADVANCED

Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

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

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

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

3T Systems RASTREADOR Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
AUTOLOCALIZAR AL-ITATRACK Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2555-6883 www.autolocalizar1.com.br
Bysat Automação
e Controle Ltda.

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

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

CELTEC AUTOCARGO Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3025-8700 www.autocargo.com.br

CIELO TELECOM CIELOCEL GS11 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br
FOCLOG Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br
Golsat Golsat Car/Frota Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500 www.golsat.com.br
Ituran RASTREADOR E-GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

Rádio Frequência (11) 5189-9000 www.ituran.com.br

KHRONOS Khronos GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3381-9999 www.grupokhronos.com.br
Link Monitoramento Link Auto Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-1700 www.linkmonitoramento.com.br
Logos LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosrastreamento.com.br
Mirus SKYPATROL TT8750 Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-2005 www.mirus.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.com.br
POINTER CELLO IQ Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
PORTO SEGURO 
PROTEÇÃO E 
MONITORAMENTO

DAF PORTO SEGURO Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 7270317 www.portoseguro.com.br

Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (1 9) 3787-6320 www.pst.com.br
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.reforcerastreamento.com.br

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (41) 3299-6004 www.sascar.com.br

SASCAR Sascar GPS/GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br
SATPLUS SATPLUS Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2517-2600 www.satplus.com.br

SEGSAT RF PLUS Localizador
Aproximação de 

Antenas
Rádio Frequência (81) 2125-2600 http://www.segsat.com

Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

ABSOLUT ABS 1107 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

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

STI SAT Casco Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3641-6555 www.sti.ind.com.br

SpySat SPYSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB TELEFÔNICA GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7716 www.telefonica.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

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

Volpato Rastreamento MXT 150/151 Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3342-5551 www.volpatorastreamento.com.br

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

Avalie seu sistema
Empresas interessadas em avaliar seu sistema com o CESVI BRASIL, obtendo um aval de qualidade para o seu 
produto, podem entrar em contato pelo e-mail negocios@cesvibrasil.com.br ou pelo telefone: 11 3948-4844

Revista CESVI

SEGMENTO CASCO = CARGA = LOGÍSTICA =

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

AUTOLOCALIZAR AL-ITATRACK Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2555-6883 www.autolocalizar1.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.sascar.com.b

ZATIX 
TECNOLOGIA S.A. GRABER MASTER MOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com
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A Superintendência 
de Seguros 
Privados (Susep) 

divulgou o índice dos 
carros mais roubados 
de 2014. O cálculo foi 
feito a partir da divisão 
do número de sinistros 
pelo número de veículos 
segurados de cada 
modelo, que podem 
variar de acordo com 
determinada região. 
Confira a seguir quais 
são os 10 carros com 
maior índice de roubo  
e furto no País. 

VOYAGE É O CARRO COM MAIOR 
ÍNDICE DE ROUBO/FURTO

P A I N E L

POSIÇÃO NO 
RANKING

MODELO ÍNDICE DE ROUBO/
FURTO

VEÍCULOS SEGU-
RADOS

NÚMERO DE 
SINISTROS

POSIÇÃO  
ENTRE OS MAIS 

VENDIDOS

1º Volkswagen 
Voyage

1,719% 119.428 2.053 10º

2º Fiat Palio 
Weekend

1,612% 62.422 1.006 20º

3º Fiat Uno 1.4 1,556% 24.807 386 2º

4º Fiat Palio com 
motor acima de 
1.0

1,515% 78.471 1.189 3º

5º Volkswagen Gol 
com motor acima 
de 1.0

1,481% 94.139 1.394 1º

6º Fiat Siena com 
motor acima de 
1.0

1,473% 46.081 679 6º

7º Fiat Siena 1.0 1,433% 81.814 1.172 6º

8º Kia Cerato 1,403% 14.398 202 56º

9º Hyundai HB20 1,348% 83.616 1.127 15º

10º Fiat Palio 1.0 1,312% 238.302 3.127 3º
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No Brasil é proibido. Mas países como Estados 
Unidos, México, Uruguai e Holanda permitem 
o uso de maconha com fins recreativos. Diante 

do uso liberado, vem a questão: como saber se o 
motorista está dirigindo sob efeito da droga?
Hoje, é preciso que o condutor passe por exames 
de urina e sangue. Ou seja, exames demorados e 
caros. Mas já há empresas que querem simplificar 
o processo, com o desenvolvimento de um  
aparelho específico. 
É o caso da empresa canadense Cannabix Technologies 
– sim, o nome é esse mesmo –, que está empenhada 
em ser a pioneira no lançamento de um “bafômetro 

BAFÔMETRO PARA MACONHA

Revista CESVI

de maconha” – um aparelho 
portátil, semelhante ao usado 
para flagrar motoristas bêbados. 
O equipamento já está em fase 
de testes.
E faz todo o sentido, mesmo 
para o Brasil – embora o 
fumo seja proibido, há muitos 
consumidores da droga. Um estudo da NHTSA (agência 
americana de segurança de tráfego) confirmou que a 
maconha afeta as habilidades psicomotoras, a atenção, 
a identificação das faixas e as funções cognitivas. Se 
ficar doidão, não dirija. 

D emonstrando que não é apenas o índice de roubo e furto 
que vai determinar o custo do seguro de um carro, a 
Proteste fez uma pesquisa com os 12 veículos mais 

roubados/furtados, de acordo com os dados da Susep, e 
constatou o seguinte: não necessariamente o veículo mais 
roubado terá o seguro mais caro.
Foi o caso, segundo a pesquisa, do Hyundai i30 1.6 16V. 
Apesar de não estar entre os mais visados pelos ladrões, o 
veículo foi o que teve o custo médio anual de seguro mais alto 
para todos os perfis analisados. Para o perfil de motorista 
homem, habitante do Rio de Janeiro, o custo do seguro desse 

NEM SEMPRE OS MAIS ROUBADOS 
TÊM SEGURO MAIS CARO

modelo saiu 348% mais elevado que o modelo com seguro 
mais barato.
A pesquisa da Proteste também comprovou a diferença nos 
valores cobrados pelas seguradoras. Houve diferença de cerca 
de 50% na cotação do seguro para um mesmo veículo (o 
Hyundai i30 1.6), representando uma diferença no custo do 
seguro de R$ 3,8 mil.
Confira na tabela a evolução dos valores de seguros para o perfil 
de motorista homem, habitante de São Paulo. Repare que o 
Volkswagen Voyage, o veículo com maior índice de roubo e furto 
segundo a Susep, tem apenas o sétimo maior custo de seguro. 

6.000,00

5.000,00

4.000,00

CUSTO MÉDIO ANUAL DO SEGURO

3.000,00

2.000,00

1.000,00

Fox Celta 
Spirit

Palio Hyundai
HB20

Uno 
Mille

Fiat
Siena

Honda
City

Gol Palio
Weekend

Kia
Cerato

Hyundai
I30

Voyage
0
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HDI TREINA EQUIPE 
PARA USO DO ÓRION

D ia 26 de junho, os instrutores 
do CESVI estiveram na matriz 
da seguradora HDI para 

compartilhar conhecimento técnico. 
Na ocasião, 24 colaboradores da 
companhia, entre analistas e peritos, 
participaram do treinamento para 
conhecer a fundo as características 
e funcionalidades dos módulos Órion 
Orçamentos e Órion Nota Fiscal.
Cada vez mais, o Órion se firma como 
melhor opção de sistema do mercado 
para gestão de sinistro das seguradoras 
– como os seguidos treinamentos em 
companhias de seguros e reguladoras 
têm comprovado. 

PERSPECTIVAS DO MERCADO

S egundo o jornalista Fernando Calmon, a queda de vendas de veículos no 
primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2014 foi de 21% e 
parece ter atingido o fundo do poço, conforme a posição da Anfavea. A 

Fenabrave, no entanto, ainda projeta o fechamento do ano com uma contração de 
até 24% sobre 2014. Estoques de 51 dias em maio diminuíram para 47 dias em 
junho pelo forte encolhimento da produção em 18,5%.
A falta de confiança é o principal fator depressivo do mercado, pois a inadimplência 
está em nível próximo ao mínimo histórico. Em 2015 devem ser vendidos no máximo 
2,6 milhões de veículos. Significa recuo superior a um milhão de unidades em dois 
anos. Para ter ideia do tombo, a diferença equivale ao mercado anual do México, 
segundo maior da América Latina. 
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CADEIRINHA SERÁ OBRIGATÓRIA NO 
TRANSPORTE ESCOLAR A PARTIR DE FEVEREIRO
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O Conselho Nacional de Trânsito regulamentou, em meados de julho, a 
obrigatoriedade da cadeirinha no transporte escolar. A resolução, publicada 
no Diário Oficial da União, determina que, a partir do dia 1º de fevereiro 

de 2016, “todo veículo utilizado no transporte escolar, independentemente de 
sua classificação, categoria e do peso bruto total do veículo, deverá utilizar o 
dispositivo de retenção adequado para o transporte de crianças com até sete 
anos e meio de idade.”
Pela redação anterior da resolução que dispõe sobre o transporte de 
crianças, a obrigatoriedade do uso de dispositivos de retenção (bebê-
conforto, cadeirinha ou assento de elevação) não se aplicava aos veículos de 
transporte coletivo.
Mas o novo texto não altera as regras para os ônibus e vans que não fazem 
transporte escolar, nem para os táxis, que continuam podendo transportar as 
crianças sem os dispositivos de retenção.
A exigência para carros de passeio está em vigor desde 2010.
Motoristas de vans escolares realizaram um protesto no dia 1º de julho, na 
cidade de São Paulo, contra o uso obrigatório das cadeirinhas no transporte 
das crianças (ver foto). 
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A Qualidade na Retomada do Crescimento – Como 
Concorrer nos Mercados Nacional e Internacional”. Esse 
será o mote do 3º Fórum IQA da Qualidade Automotiva, 

que reunirá especialistas dos segmentos de autopeças, 
montadoras, governo e entidades setoriais para análise e 
definição de estratégias sobre os novos caminhos da qualidade 
no Brasil pós-crise. O encontro será realizado no dia 21 
de setembro, a partir das 7h30, no Centro de Convenções 
Milenium, em São Paulo.
Promovido pelo IQA – Instituto da Qualidade Automotiva, o fórum 
tem entre seus principais objetivos o incentivo ao avanço de 
programas voltados para qualidade e certificação de componentes 
utilizados por montadoras e mercado de reposição. 
Para Ingo Pelikan, presidente do IQA, a definição de estratégias 
neste momento é essencial para que novas fronteiras de 
produtividade sejam ultrapassadas, com ganhos na consolidação 
da produção local e novos patamares de excelência de produtos, 
visando à competitividade nos mercados internacionais. “A 
retomada dos negócios após a crise se dará sob expressiva 
concorrência global. Isso exigirá componentes e veículos mais 
sofisticados, precedidos de investimentos em PD & Inovação e 
aliados a elevados padrões de qualidade. Esse é um contexto em 
que as exportações terão papel destacado na recuperação da 
indústria local, que só conseguirá o equilíbrio se for competitiva”, 
analisa o executivo.
Essas e outras discussões farão parte da programação do 
fórum, que terá a participação de todos os segmentos do setor 
automotivo. “Embora tenhamos uma diversidade de temas e 
segmentos envolvidos na programação, todos os elos trilham 
o mesmo caminho para que a qualidade made in Brasil possa 
seguir crescendo no setor automotivo”, diz Pelikan. 

3º FÓRUM IQA DA QUALIDADE AUTOMOTIVA

PROGRAMAÇÃO DO 3º FÓRUM IQA  
DA QUALIDADE AUTOMOTIVA
 
8h30 – Abertura com Ingo Pelikan, presidente do IQA.

8h45 – Palestra “A Qualidade na Montadora – Em Busca de Padrões 
de Excelência Internacionais”, com Richard Schwarzwald, diretor da 
Qualidade Assegurada da Volkswagen.

9h15 – Painel “A Qualidade na Cadeia de Autopeças – A Evolução dos 
Padrões de Qualidade na Cadeia de Produção”, com Flávio Mateus, 
diretor executivo da Schaeffler, e Bruno Neri, gerente de Qualidade 
Corporativa da Bosch. 

9h55 – Palestra “Receitas para a Indústria Ganhar Competitividade – 
Qualidade para Avançar no Mercado Internacional”, com Stephan Keese, 
diretor da Roland Berger.

11h – Palestra “A Qualidade na Retomada do Crescimento – O Valor da 
Qualidade para a Indústria Local se Recuperar”, com Rogério Rezende, 
vice-presidente da Anfavea.

11h30 – Palestra “A Evolução da Qualidade na Fábrica da Jeep – FCA” – 
a confirmar. 

12h10 – Palestra “O Ponto de Vista do Inmetro – Qualidade e 
Certificação na Cadeia de Produção e Distribuição Automotiva”, 
com Alfredo Lobo, diretor da divisão de Avaliação da Conformidade 
do Inmetro.

12h50 – Palestra “Qualidade no Segmento de Distribuição – O Papel das 
Concessionárias de Veículos na Área da Qualidade”, com Valdner Papa, 
diretor de Relações com o Mercado da Fenabrave. 

14h20 – Painel “Avanços da Qualidade no Mercado de Reposição – Os 
Esforços para Disciplinar o Pós-Venda e Estabelecer Novos Padrões de 
Qualidade”, com Ana Paula Cassorla, vice-presidente da Andap/Sicap, 
Antonio Fiola, presidente do Sindirepa, Elias Mufarej, conselheiro do 
Sindipeças, e Francisco Wagner de La Torre, presidente do Sincopeças. 
Moderação de Rodrigo Carneiro, diretor da Distribuidora Automotiva.

15h10 – Palestra “A Equação da Qualidade Automotiva – Os Pontos 
Essenciais nos Programas da Qualidade”, com Letícia Costa, diretora da 
Prada Assessoria.

15h50 – Palestra “As Políticas do MDIC na Área da Qualidade – O 
Avanço da Qualidade nos Programas do Governo”, com Margarete 
Gandini, diretora do Departamento de Indústrias de Equipamentos 
de Transporte, da Secretaria de Desenvolvimento da Produção, do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Data: 21 de setembro, a partir das 7h30.
Local: Centro de Convenções Milenium  
rua Dr. Bacelar, 1.043, São Paulo, SP.

Informações e inscrições: www.iqa.org.br
E-mail: forumdaqualidade@automotivebusiness.com.br
Telefones: 11 5095-8882 | 5095-8884 | 5095-8889

“
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CICLOVIAS JÁ APARECEM 
NO GOOGLE MAPS

O Google Maps já está testando seu recurso 
para mostrar as faixas exclusivas, ciclovias 
e trilhas para bicicletas em diversas 

cidades brasileiras. O recurso está disponível 
desde o início deste ano no Brasil – em 2010, 
ele já havia sido lançado nos Estados Unidos e 
em 2012 também foram incluídas as ciclovias 

da Europa e Austrália.
Para visualizar os locais adequados para andar 
com as magrelas, basta o usuário acessar o 
mapa pelo navegador e clicar na opção “De 
bicicleta” no menu da lateral esquerda. No 
entanto, ainda não é possível traçar rotas de um 
local a outro com o recurso. 

F oi o assunto do momento – e rendeu 
discussões em jornais e bate-boca 
em redes sociais. A redução dos 

limites de velocidade nas Marginais Tietê e 
Pinheiros, em São Paulo, passou a valer no 
dia 20 de julho – sendo fiscalizada por 18 
radares fixos.
Nas pistas expressas das Marginais, a 
velocidade máxima permitida passou de 90 
km/h para 70 km/h; nas centrais, de 70 
km/h para 60 km/h; nas locais (o que mais 
gerou revolta), de 70 km/h para 50 km/h.
Com a mudança, respeitando os novos 
limites, atravessar cada uma das 
Marginais de ponta a ponta, pela pista 
expressa, levará 4 minutos a mais.
A justificativa da gestão Fernando Haddad 
para a redução dos limites de velocidade 
foi a redução de acidentes. Em 2014, 
houve 73 mortes e 1.400 feridos em 
acidentes nas duas Marginais. 
Reduzindo a velocidade, cai também a 
distância necessária para parar o veículo, 
em caso de precisar desviar de um 
obstáculo (ou de outro carro à frente, 
parado nos frequentes congestionamentos 
das Marginais). Confira no gráfico. 

REDUÇÃO DOS LIMITES DE VELOCIDADE NAS MARGINAIS
DISTÂNCIA NECESSÁRIA PARA PARADA

Jilmar Tatto, secretário municipal de Transportes, 
explica a redução na sede da CET-SP
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Respeite a sinalização de trânsito.

3

Realizados minuciosos testes e 
cálculos antes do lançamento, o 
Peugeot 2008 obteve o melhor 
índice CAR Group da categoria.
Isso é sinônimo de confiança, 
tecnologia e segurança.

PEUGEOT 2008 
MENOR CUSTO DE REPARO.
MAIS BENEFÍCIOS PARA VOCÊ.

MÓDULO AUTOMATIZADOR KIT MULTIMÍDIAPORTA-BICICLETA


