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CROSS UP!
Modelo da Volks atinge a 
melhor classificação nos 
ensaios de impacto

DE PAI 
PARA FILHO
Os desafios da sucessão na 
gestão familiar de uma oficina
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FUTUROLOGIA
Nem precisa de bola de cristal. O CESVI revela 
que as novas tecnologias vão deixar os veículos 

mais inteligentes – e facilitar a vida do motorista
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O TEMPO 
TEM PRESSA

É consenso entre os especialistas em qualidade de vida 
que hoje, por conta da internet, das mídias sociais e 
da ampliação dos canais de comunicação, parece que 

o tempo passa mais rápido. Tem sido assim também no 
universo do automóvel. As últimas décadas viram uma 
evolução nas tecnologias eletroeletrônicas muito superior 
à que se deu de um século atrás até os anos 80. A cada 
dia surgem novidades. Para quem achava que o futuro 
nunca chegaria, já há carros abastecidos na tomada, 
protótipos de veículos que rodam sem motorista e até 
testes com os primeiros carros voadores.
A sequência desses lançamentos chega a ser fascinante, 
mas gera um desafio: torna-se indispensável – pelo menos 
para quem trabalha na cadeia automotiva – atualizar-se 
sobre tudo o que está surgindo. É preciso saber mais, ler 
mais e, dependendo da sua profissão, buscar capacitação 
para lidar com esse admirável mundo novo.
É por isso que, na nossa primeira edição de 2015, já 

começamos com uma matéria de capa emblemática 
desses tempos velozes. Estamos revelando as novas 
tecnologias que, a médio e a curtíssimo prazo, estarão 
no motor, no painel, nos dispositivos internos e até no 
para-brisa do seu carro. São novos recursos que exigirão 
atualização técnica de funileiros, pintores, chefes de 
oficina, peritos e outros profissionais da área de sinistro.
O CAR Group é outro destaque desta edição. Fizemos 
uma matéria especial para contar as novidades das 
premissas dos nossos estudos de reparabilidade, além 
de reforçar os critérios e procedimentos já existentes. E, 
na seção “Carro”, apresentamos os ótimos resultados do 
Cross Up!, mais um campeão de performance nos nossos 
crash-tests. 

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor Executivo

OBRIGADO!
Ao Grupo Caltabiano, por ceder o espaço de sua 
oficina para a sessão de fotos da seção “Reparo”.
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NÚMEROS
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Alexandre Carvalho dos Santos

Queda nas vendas de veículos, queda nas vendas de motocicletas, e ainda uma Copa 
do Mundo no meio para tornar as coisas mais difíceis. Certamente, 2014 não foi um 
ano a ser lembrado como positivo para as concessionárias. Confira no infográfico desta 
edição um balanço dos números desse ano atípico – mas que pode servir de lição.

2014 – ADEUS, ANO VELHO

Eric Kawahata
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CERCA DE 70% DAS EMPRESAS 
FAMILIARES TERMINAM COM A MORTE 
DO FUNDADOR. POR VOLTA DE 30% 
CHEGAM À SEGUNDA GERAÇÃO. O GRANDE 
OBSTÁCULO PARA A PERPETUAÇÃO 
DO NEGÓCIO É A FALTA DE PLANEJAMENTO 
DO PROCESSO DE SUCESSÃO

Maria Terezinha Peres, 
consultora do Sebrae
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Alexandre Carvalho dos Santos 

É muito comum que a oficina de reparação automotiva 
tenha uma estrutura familiar, em que o pai é o fundador e 
proprietário da empresa, e os filhos são seus homens de 

confiança – e serão aqueles que vão herdar o negócio quando 
o pai se aposentar. Há um ponto muito positivo nesse tipo de 
estrutura, que é a confiança entre seus membros. Pai e filhos 
são íntimos, podem confiar na honestidade um do outro – e, num 
cenário positivo, todos se esforçam ao máximo por saberem que o 
sucesso do negócio é o sucesso da família.
Perfeito. Mas, então, por que apenas 12% das empresas 
familiares chegam à terceira geração?1 Por uma série de 
motivos, começando com a falta de profissionalização. Numa 
gestão familiar, é comum que o fundador não procure – nem 
estimule – uma capacitação gerencial. O que, na maioria dos 
casos, significa a morte prematura da empresa. Essa visão de 
que o empreendimento da família não treina seus líderes é até 
compartilhada pelo mercado: não há no Brasil uma faculdade de 
administração que ofereça a disciplina de “empresa familiar” – um 
curso que existe tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.
O segundo grande motivo é a falta de planejamento do futuro da 
empresa. Numa companhia em que a diretoria não tem laços 
familiares, o sucessor do presidente ou diretor-executivo é 
selecionado pelos membros do conselho da empresa ou, no caso 
de pequenos negócios, numa escolha direta do funcionário mais 
capacitado para assumir a chefia. Na estrutura familiar, muitas 
vezes a sucessão é automática: sai o pai, entra o filho. Sem que 
tenha havido a devida preparação desse sucessor. Segundo a 

Luciana Ruffato

consultoria PwC, apenas 30% das sucessões são planejadas. 
Ou seja, já de saída, sete em cada dez empresas familiares 
estão fadadas ao fechamento das portas quando o fundador se 
aposentar ou morrer.
Por fim, há os conflitos. Embora não haja dados específicos, uma 
grande proporção da taxa de mortalidade das empresas familiares 
se dá por conflitos não resolvidos. Nesse tipo de estrutura, 
quando pai e filhos brigam, o problema passa a ser da empresa 
– um chefe de oficina não pode se dar ao luxo de não conversar 
mais com seu principal funileiro porque “estão de mal” por conta 
de um desentendimento familiar. Mas isso acontece.
Três questões que todo patriarca, dono de empresa familiar, 
deveria se fazer são as seguintes: 1) Meus filhos estão realmente 
preparados para assumir o meu lugar? 2) Já fui devidamente claro 
sobre minha intenção de passar a eles o comando da empresa? 
Eles têm certeza disso? 3) Trazer um gestor de fora, para dividir o 
comando com a família, poderia ser uma boa opção?
Para falar sobre esses e outros temas relacionados à gestão 
familiar, a Revista CESVI entrevistou Maria Terezinha Peres, 
consultora de Recursos Humanos do Sebrae (Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas). Ela nos oferece a visão de quem 
orienta com frequência gestores de pequenos negócios em que a 
principal dificuldade ou é a relação entre membros de uma mesma 
família, ou é a falta de capacitação característica da estrutura 
familiar, ou é a ausência de planejamento de uma sucessão. 
Justamente os pontos nevrálgicos desse tipo de modelo de gestão 
tão comum entre as oficinas brasileiras.

GESTÃO 
FAMILIAR

(1) Dados da consultoria PwC



O Sebrae recebe muitas consultas de empresários com problemas 
na gestão familiar do negócio?
Sim, e essa é uma questão importante porque a maioria das micro e pequenas empresas 
que chegam aqui têm uma gestão conduzida pela família. Vemos pai e filho chegando juntos 
e declarando que desejam implementar algumas mudanças na condução da empresa. É 
o filho geralmente quem diz que o negócio precisa de um sistema novo, mas o pai tem 
resistência contra novidades. 

É uma situação delicada?
É tão delicada que eu nem posso dizer que o problema é o pai dele, ou ele mesmo. Preciso 
falar em processos. O primeiro passo é ter uma abertura por parte do fundador, de ouvir o 
que o sucessor está querendo implementar – uma situação que a gente vê bastante. 

Isso gera conflitos?
Gera, porque a segunda geração já vem mais capacitada. O filho já fez um curso de 
administração, teve mais estudo que o pai e, quando chega, querendo implementar 
melhorias administrativas, bate de frente com a resistência do mais velho. 

Que caminho vocês apontam para pequenas empresas familiares que desejam 
melhorar a gestão?
Dizemos que elas precisam se profissionalizar. O principal problema das empresas pequenas, de estrutura familiar, 
é que o dono funda o negócio como se fosse uma criatura sua, e tende a permanecer da maneira mais tradicional 
possível, fazendo tudo da mesma forma. Isso porque ele enxerga a empresa como um retrato do que ele é, e ele 
não quer mudar, não vê problema em si mesmo. Então por que mudaria a empresa? Justamente por conta dessa 
mentalidade, não se prepara gerencialmente. Até porque a especialidade dele é técnica. Numa oficina, o dono é um 
funileiro ou um pintor. Quando monta seu centro automotivo, que no começo só tem ele e mais uma pessoa, ele 
normalmente se preocupa mais com as questões técnicas, onde se sente confortável – a parte administrativa ele 
deixa de lado. Porque ele gosta mesmo é de consertar carro. 

Como se lida com esse empresário ainda apegado ao trabalho técnico?
A saída é buscar capacitação gerencial. Para ele ter condições de conduzir a empresa de uma forma completa. 
No Sebrae, acompanhamos um grupo que se chama “Meu Negócio é Carro”. E a gente percebe que, na maior 
parte das empresas desse grupo, as esposas acabam fazendo essa parte administrativa e financeira. O 
dono fica com a mão na massa e a mulher assume a gestão. Só que isso acaba sendo um problema para a 
perpetuação da empresa. Ele, que é o dono e tem a última palavra nos investimentos, acaba não acompanhando 
a evolução da tecnologia, não faz uma separação adequada entre o que é dinheiro da empresa e o que é 
dinheiro da casa – se ele estiver com um problema pessoal de dinheiro, acaba usando o da empresa. A falta de 
profissionalização também faz com que, se estiver com um problema com o filho, isso vire um problema entre 
diretores da empresa. O que é terrível.

ACOMPANHAMOS UM 
GRUPO QUE SE CHAMA 

‘MEU NEGÓCIO É CARRO’. 
NA MAIOR PARTE DAS 

EMPRESAS DESSE GRUPO, AS 
ESPOSAS ACABAM FAZENDO 
A PARTE ADMINISTRATIVA E 

FINANCEIRA
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E se ele não tiver aptidão nenhuma 
para trabalhar na empresa?
O fundador precisa ter essa sensibilidade de identificar isso. Muitas vezes, os 
herdeiros não querem fazer parte da empresa. Simplesmente não têm vocação 
para o negócio. Outro dia mesmo atendi aqui um engenheiro que só se formou 
em engenharia por causa da empresa familiar, mas ele não se identifica com essa 
profissão. Ou seja, como é que dá para esperar uma boa performance de alguém que 
não gosta do trabalho? É melhor investir num sentido em que esse herdeiro tenha 
uma carreira feliz fora do negócio do que permanecer na empresa desmotivado. 

Trazer gestores de fora da família é uma boa alternativa?
As empresas médias já acabam formando uma estrutura mista, mesclando 
familiares com profissionais do mercado. Isso é muito importante porque traz outras 
referências, outras inteligências para a empresa. Se você busca um chefe de oficina 
no mercado, esse profissional chega com uma expertise específica. Ele não assumiu 
aquela função só porque é parente. 

Quais são os desafios nesse planejamento da sucessão?
Um aspecto muito importante é a divisão do poder. O fundador, como dono da empresa, sente dificuldade 
em dividir o poder que tem quando os sucessores chegam. Essa centralização, a falta de preparação para a 
sucessão e os conflitos com a chegada das próximas gerações na empresa são os fatores que fazem com 
que a empresa familiar não se perpetue. Outro problema é a sucessão unicamente por laços familiares. As 
pessoas, mesmo sendo parentes e herdeiros, precisam ter competência. E é importante até analisar qual é 
a vocação desse herdeiro. Não necessariamente o filho deve trabalhar na direção da empresa. Ele pode ter 
talento para a área comercial, a área técnica, o marketing...

Falamos bastante de problemas ligados ao fundador. 
Mas o problema pode estar no sucessor também?
Às vezes a segunda geração se sente confortável demais porque vai herdar o negócio e não procura aprender nada. 
Há dois papéis possíveis aí: o primeiro é o do sucessor mesmo, que é aquele que se prepara, trabalha um tempo na 
empresa, tem outras experiências fora para trazer tecnologias e ideias novas, e também para ter a visão de como é 
ser funcionário. O segundo papel possível é a figura daquele que é só herdeiro – este impõe seu poder pelo laço de 
sangue e cria muitos problemas. Quando esse herdeiro chega na equipe há um choque com os outros funcionários. 

Por que tanta empresa familiar fecha as portas quando o fundador morre?
Uma boa sucessão tem de ser pensada muito antes da hora de refletir sobre a aposentadoria. Em muitas oficinas, 
acontece isto mesmo: o pai falece, automaticamente o filho toma conta da empresa. Ou a empresa acaba. Cerca de 
70% das empresas familiares terminam com a morte do fundador. Por volta de 30% chegam à segunda geração. O 
grande obstáculo para a perpetuação do negócio é justamente essa falta de planejamento do processo de sucessão. 
E isso acontece por quê? Porque o fundador centraliza. Ele quer cuidar de tudo. Ele não se preocupa que a empresa 
vá continuar depois dele. 

Revista CESVI 11

UMA BOA SUCESSÃO TEM DE 
SER PENSADA MUITO ANTES 
DA HORA DE REFLETIR SOBRE 
A APOSENTADORIA
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TUDO 
NOVO!
MAIS CEDO DO QUE VOCÊ IMAGINA, 
NOVÍSSIMAS TECNOLOGIAS VÃO 
APRIMORAR A SEGURANÇA DOS CARROS 
E A FORMA COMO DIRIGIMOS – ALGUMAS 
DELAS JÁ ESTÃO ENTRE NÓS

MATÉRIA DE CAPA

Eric Kawahata

Alessandro Rubio

C arros que detectam obstáculos em uma manobra, motores que desligam 
sozinhos para economizar combustível, para-brisas que percebem que 
começou a chover – e ligam automaticamente os limpadores. Não é 

feitiçaria, é tecnologia. E tudo isso já existe. São recursos de um futuro que 
virou presente – e já está à sua disposição nas concessionárias. Alguns até em 
modelos populares. Mas não é por baixo que esse processo começa.
Essas tecnologias chegam primeiro aos modelos que são “referência da 
marca”, que apresentam nível de tecnologia invejável até para um filme do 
007. Nesses, além dos equipamentos que já estão disponíveis, a indústria 
divulga recursos que estão em fase de desenvolvimento – e, esses sim, 
parecem saídos de videogame.
Para deixar os consumidores salivando, as empresas divulgam seus teasers, 
com aperitivos do que virão a ser essas novas tecnologias. São vídeos curtos, 
divulgados na internet, que demonstram como cada novidade funciona. Alguns 
desses filmes mostram recursos futuristas que, muito em breve, você terá no 
seu carro. Mas quando? Isso varia, lógico, de tecnologia para tecnologia. Mas, 
para você saber o que está mais perto de virar realidade, a Revista CESVI 
fez um filtro entre tudo o que está sendo anunciado – e te mostra agora as 
tecnologias mais próximas, e as mais surpreendentes também.

Luciana Ruffato
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O QUE VEM POR AÍ
Confira as novidades que estarão acessíveis daqui a poucos anos 

– ou ainda em 2015.

SISTEMA CONTRA ATROPELAMENTO
Com câmeras instaladas no para-brisa do veículo, um sistema 
detecta que há uma pessoa à frente e alerta o motorista, de 
modo a evitar um atropelamento. Se o pedestre estiver muito 
próximo, o sistema até toma a iniciativa e aciona o freio. 

VISÃO NOTURNA 
Você já viu isso em filmes. Com imagem projetada em uma tela 
no painel do carro, o sistema capta o ambiente à frente com 
luz infravermelha, num alcance à noite que vai muito além da 
capacidade dos faróis. Assim o motorista identifica pessoas, 

objetos e animais na pista a uma distância segura e evita 
acidentes. A tecnologia até já existe, mas ainda é restrita a um 
grupo muito seleto de veículos. A tendência é que chegue aos 
modelos mais acessíveis, seguindo a necessidade de termos 
mais carros equipados com sistemas de segurança avançados. 

O FIM DOS PONTOS CEGOS
As colunas do veículo te atrapalham quando você está fazendo 
uma curva? E quando você está em uma trilha off-road e o 
capô não te deixa ver o chão, o que você faz? Pois essas 
dificuldades estão com os dias contados. Um sistema de 
projeção de imagem capta o ambiente externo e exibe a 
mesma imagem nas colunas internas do veículo ou no capô 
do carro, aumentando o campo de visão do motorista e 
eliminando os chamados “pontos cegos”.
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MATÉRIA DE CAPA

SISTEMA FILMA 
AMBIENTE EXTERNO 
E PROJETA AS IMAGENS 
NAS COLUNAS 
INTERNAS. É O FIM 
DOS PONTOS CEGOS

CÂMERA NO LUGAR DO RETROVISOR
A substituição de espelhos retrovisores por câmeras parece 
uma evolução próxima também. Isso porque câmeras e 
telas coloridas são cada vez mais comuns nos veículos top. 
Com essa tecnologia, os fabricantes garantem uma melhor 
visibilidade traseira, já que não há obstáculos entre você e o 
que houver atrás do carro, como brake-lights e encostos de 
cabeça. Além disso, a câmera proporciona uma visualização 
muito melhor em situações noturnas ou de pouca luz. 

VEÍCULO AUTÔNOMO
Tem até data para estar nas ruas. Segundo as montadoras, 
2020 será o ano em que teremos carros que dirigem 
sozinhos, sem a intervenção do motorista. Isso é possível 
graças à combinação entre coordenadas de GPS, um 

RADAR ANTICOLISÃO – POR QUE NÃO TEMOS NO BRASIL?
A indústria automotiva mundial trabalha arduamente em veículos autônomos, visando a diminuir a intervenção do 
motorista em prol da redução de acidentes – já que se sabe que o fator humano é o principal responsável pela 
violência no trânsito. Mas por que ainda não temos veículos com radar anticolisão aqui no Brasil? 
A resposta: esses equipamentos, desenvolvidos mundo afora, trabalham com uma frequência de 24 GHz, que ainda 
não é regulamentada no País. Além disso, estão passando por evoluções tecnológicas e logo utilizarão frequências 
de trabalho de 79 GHz – que também não têm regulamentação por aqui. 
Ou seja, os veículos que já possuem esse recurso não podem ser vendidos em território brasileiro com 
equipamentos que utilizam essas frequências. Para receberem homologação, precisam excluir o equipamento.

FUTURO? NÃO, PRESENTE!
Parece coisa para décadas à frente, mas já 
temos, hoje no Brasil, veículos de alta tecnologia, 
equipados com recursos que até outro dia eram 
coisa de cinema. Confira quais as tecnologias que 
você já pode encontrar nas concessionárias – 
sem ter de entrar numa máquina do tempo. 

AUXÍLIO AO ESTACIONAMENTO
No que você dá seta e aperta um botão, 
o sistema faz uma varredura visual do 
entorno, identificando vagas na rua ou no 
estacionamento do shopping. Em seguida, 
o motorista só tem o trabalho de controlar 
as marchas e o pedal, porque o volante gira 
sozinho, encaixando o veículo na vaga. Quer 
mais moleza que isso?

computador para analisar o movimento da direção, outro 
para controlar a aceleração e a frenagem do carro, e um 
terceiro computador para analisar os dados vindos dos 
sensores, que fazem um verdadeiro raio x de tudo o que 
acontece em volta do veículo. Apesar da promessa ser 
para daqui a cinco anos, já existem modelos em fase de 
teste. E eles andam sozinhos mesmo! Mas não adianta só 
ter a tecnologia disponível no carro. Para que haja veículos 
autônomos rodando, é preciso ter infraestrutura viária 
que interaja com essa tecnologia, e até uma legislação 
que contemple os novos recursos. Por exemplo, se der um 
problema qualquer e o carro bater, de quem é a culpa? Do 
motorista (a princípio, ele não estaria controlando o carro) 
ou da montadora? Ou do sistema viário? Questões que 
também demandarão uma política de seguros específica.

START-STOP 
Sempre que para no trânsito, você fica com o 
veículo ligado consumindo combustível, certo? 
Pois é nessas situações que esse sistema atua. 
Ele desliga o motor do carro sempre que detecta 
que ele parou – mantendo apenas as funções 
necessárias (ar-condicionado, por exemplo). 
Aí, basta o motorista pisar no acelerador ou na 
embreagem para sair, e o sistema liga o motor 
automaticamente. Segundo a indústria, o sistema 
chega a reduzir o consumo de combustível em até 
20%. E não é exclusividade de modelos luxuosos, 
não. O Novo Uno, da Fiat, já conta com o recurso.

CÂMERAS FRONTAIS E TRASEIRAS 
Parece que alguns itens não fazem tanta 
diferença para quem nunca utilizou. Mas as 
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ISTO JÁ EXISTE: 
ANALISANDO O 
ROSTO DO MOTORISTA, 
SISTEMA ALERTA SE ELE 
ESTIVER CANSADO

câmeras de auxílio ao condutor podem evitar 
atropelamentos em manobras ou auxiliar o 
motorista a entrar em uma via. Essas imagens, 
captadas pelas câmeras, são projetadas em 
telas espalhadas pelo painel do veículo. 

CENTRAIS MULTIMÍDIAS 
Embora não sejam exatamente uma novidade, 
as centrais multimídias são hoje muito mais 
comuns que há cerca de cinco anos – e 
vieram para ficar. Elas reúnem tudo que o 
motorista precisa em uma tela só. Podem 
controlar o ar-condicionado, mudar a estação 
do rádio, acionar a música do pen-drive ou 
simplesmente apontar o caminho até seu 
destino. O lado negativo é a tentação que o 
motorista tem de mexer nela enquanto dirige 
– sendo que não deveria tirar as mãos do 
volante e a atenção da pista.

PARTIDA NO BOTÃO 
Ainda restrito aos veículos top de linha no 
Brasil, esse sistema dispensa a combinação 
mecânica na chave para dar partida no veículo. 
Basta você entrar no carro com a chave 
no bolso ou na bolsa para que os sensores 
detectem a aproximação e liberem as travas 
para a abertura das portas – ou deem a 
partida no motor.

COLUNA DE DIREÇÃO DEFORMÁVEL 
É uma pena, mas nem todos os carros 
vendidos no País possuem esse item de 
segurança. Que funciona da seguinte forma: a 
coluna de direção fica instalada no veículo de 
modo que, numa batida frontal, deforme-se 
e não atinja o motorista, evitando ferimentos 
graves ao condutor.

RETROVISOR FOTOCRÔMICO 
Tecnologia diretamente ligada à segurança de 
sua viagem à noite. São retrovisores internos 
que escurecem sozinhos, de acordo com a 
luminosidade dos faróis dos carros que estão 
atrás de você. Sabe aquele farol chato ou 
desregulado que atrapalha a sua visão? É para 
diminuir o desconforto que esses retrovisores 
foram inventados. E, numa situação de estrada 
escura, você ganha alguns metros de visibilidade.

DETECTOR DE FADIGA 
Esse sistema analisa o rosto do motorista e 
percebe quando ele está cansado – alertando o 
condutor com uma vibração no banco, no volante 
ou por aviso sonoro. O alerta serve para lembrar 
que está na hora de dar uma descansada, e evita 
que você durma ao volante.

FARÓIS DE LED 
Parece que o LED veio definitivamente para 
substituir as lâmpadas, inclusive nos faróis. Eles 
consomem menos energia do que as lâmpadas 
convencionais e permitem um design mais inovador. 
Além disso, podem ter foco de luz direcionado 
para determinadas áreas da pista, diminuindo o 
ofuscamento da visão do motorista que vem em 
mão contrária. Existem carros à venda que não 
possuem uma lâmpada convencional, apenas LED, 
inclusive no interior do carro. 

DETECTOR DE “ANTIFECHADA” 
Com um sensor na lateral do veículo, instalado 
abaixo dos retrovisores ou nos para-choques, 
o sistema informa – por sinais luminosos no 
espelho retrovisor externo ou luzes na coluna do 
veículo – que há algum objeto no chamado “ponto 
cego” do motorista. 
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DE IMPACTO: 

Hatch compacto 
off-road da 

Volkswagen 
mantém histórico 
positivo da marca 

e obtém melhor 
classificação do 

CAR Group

Bruno Honorato

CROSS UP! 
Mais uma vez, a Volkswagen assume a primeira posição do ranking CAR Group, 

mas desta vez na categoria hatch compacto off-road. Após ter tido a melhor 
colocação de todas as categorias com o Up!, a montadora volta a ter um 

desempenho surpreendente nos ensaios de impacto do CESVI com o Cross Up! 
O compacto possui a mesma estrutura veicular do Up! série, porém com um estilo 
off-road. O diferencial do modelo são seus complementos plásticos nos para-choques, 
para-lamas e em seus frisos laterais com a descrição Cross. Além disso, são 
oferecidos itens de série exclusivos, como volante em couro com apliques decorativos. 
Entre os acessórios e equipamentos de segurança, o Cross Up! não difere do 
Up!: está em linha com o mercado e ainda inclui Isofix, atendendo a requisitos de 
segurança para assentos infantis.
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CROSS UP! CAR GROUP   |   CATEGORIA Hatch Compacto Off-Road

POSIÇÃO MONTADORA VEÍCULO SET/14 OUT/14 NOV/14 DEZ/14
ATUAL

1º  CROSS UP!  –  –  – 10

2º  SANDERO STEPWAY 39 39 39 39 
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PARA-CHOQUE 
NÃO FOI AFETADO 
NO CRASH-TEST 
DO CESVI



IMPACTO TRASEIRO
O para-choque traseiro do modelo obteve bom comportamento no momento do crash-
test, necessitando apenas de uma leve reparação. A travessa traseira com crash-box 
minimizou o impacto no painel traseiro, que pôde ser reparado, evitando danos à 
longarina do veículo. Com isso, não houve necessidade do estiramento a frio – processo 
que aumenta o custo e o tempo de reparação. Vale enfatizar que esse é um dos poucos 
modelos da categoria que utilizam a travessa traseira com crash-box – um excelente 
recurso para minimizar custos.  

IMPACTO DIANTEIRO
O capô do Cross Up! apresentou comportamento 
satisfatório, com uma leve deformação na 
extremidade próxima à grade dianteira, sendo passível 
de reparo. Esse foi um dos fatores que contribuíram 
para o menor custo da reparação. 
E é importante dizer que o painel front-end também 
cumpriu sua função. Danificado no impacto, ele poupou 
itens do conjunto mecânico (radiador e condensador 
do ar-condicionado), que possuem valores elevados, 
evitando o aumento do custo na oficina.
Papel semelhante teve a travessa frontal com crash-
box – peça projetada para se deformar em impactos 
de baixa velocidade com o objetivo de poupar partes 
estruturais. No ensaio de impacto do Volkswagen 

REPARABILIDADE
Quando comparado ao Up! série, o índice CAR Group do Cross 
Up! obteve melhora. O veículo, que já possuía o melhor índice 
de reparabilidade de todas as categorias, foi superado pelo seu 
“irmão” de roupa nova, que conquistou a classificação 10 nos 
estudos realizados pelo CESVI – a melhor de todo o ranking.
A estrutura do Cross Up! sofreu os mesmos danos do Up! série, 
tanto na dianteira quanto na traseira. Porém, alguns componentes 
substituídos na versão básica não necessitaram de reparos no 
caso do Cross Up!, como a capa do para-choque dianteiro, que 
não teve sequer um arranhão na pintura.
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Cross Up!, esse componente correspondeu às 
expectativas, evitando danos à longarina, que não 
necessitou de reparo.
Outro fator importante para que a classificação 
CAR Group fosse tão boa: o para-choque não foi 
afetado. Você pode se perguntar por que veículos 
de mesma estrutura, submetidos às mesmas 
condições de teste, têm desempenhos diferentes. 
É simples: no Cross Up! houve acréscimo de 
componentes, como molduras na parte inferior. 
E essas molduras foram substituídas por conta 
da intensidade do impacto, mas possuem preço 
inferior à capa do para-choque. Assim, o reparo 
fica mais barato. 
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COMPARE MODELOS DE VEÍCULOS
No site do CESVI, você pode comparar outros modelos de 
veículos, tanto no ranking CAR Group quanto nos outros 
índices divulgados pelo centro de pesquisa: visibilidade, 
furto, segurança e danos de enchente.
Acesse: www.cesvibrasil.com.br/site.aspx/Indices 
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MÁQUINAS POP

Alexandre Carvalho dos Santos

Dependendo do dia em que você estiver lendo esta matéria, 
pode ser que o filme argentino Relatos Selvagens já tenha 
levado um Oscar de “Melhor Filme Estrangeiro” para 

casa (a cerimônia de premiação está marcada para o dia 22 de 
fevereiro). O filme está entre os indicados e, se ganhar, será 
merecidíssimo. São seis episódios que revelam como as pessoas 
reagem em situações extremas, fora de controle. Quase sempre 
os personagens ficam tomados pela fúria ou o desespero.
Eu falei em situações que fogem do controle? Talvez não seja 
coincidência que, das seis histórias distintas, três envolvam a 
relação entre o homem e o automóvel. 

CONTRA O SISTEMA
Uma dessas situações faz lembrar a polêmica brasileira 
sobre a “indústria das multas”. Um especialista em explosivos 
(interpretado por Ricardo Darín, o mais prestigiado ator 
argentino da atualidade) tem a vida arruinada quando seu 
carro é guinchado e ele perde a hora da festa da filha – o 

DIAS DE FÚRIA
FILME ARGENTINO INDICADO AO OSCAR 2015, RELATOS SELVAGENS MOSTRA 
PESSOAS EM SITUAÇÕES FORA DE CONTROLE NA RELAÇÃO COM SEUS CARROS

que tem consequências como um princípio de divórcio e um 
aumento de intensidade na revolta do homem. 
O motivo dessa revolta: o local em que ele havia deixado o 
carro não estava com a sinalização indicando que era proibido 
estacionar ali. Ele tenta argumentar com os atendentes da 
companhia que monitora o tráfego, mas essas pessoas não têm 
autorização para negociar qualquer coisa – e só exigem que ele 
pague o valor da multa, ou não terá o carro liberado. Situação 
que lembra o labirinto burocrático em que qualquer cidadão se 
envolve ao ter de lidar com um órgão público, mesmo estando 
com a razão. Num momento até engraçado – mas que, se 
você pensar bem, faz sentido –, o personagem responde ao 
atendente que, em vez de ele pagar a multa, a companhia é que 
devia lhe recompensar financeiramente pelos danos morais pelo 
guincho indevido – e ainda lhe pedir desculpas publicamente. A 
companhia, claro, não concorda. (E, a partir desse ponto, não 
conto mais para não estragar a experiência de quem for assistir 
ao filme – mesma política para os episódios seguintes.)

Um homem contra a 
indústria das multas
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CADÊ A LEI SECA?
Os outros dois episódios que envolvem carros passam pelo 
tema da segurança viária. Um deles fala das opções que se 
tem ao lidar com a maior das tragédias. Um casal de meia-
idade, numa família de posses, é despertado pelo filho jovem, 
que mal consegue parar de chorar. Por quê? Ele havia bebido 
numa festa e, voltando de carro para casa, atropelou e matou 
uma mulher grávida. E fugiu. 
Há situação mais fora de controle que essa? Como reagir? 
Que providências tomar? Os pais chegam à conclusão de que 
o filho poderá ficar muitos anos preso se confessar o crime 
– estragando o futuro do rapaz. E que se entregar não é uma 
alternativa aceitável para eles. A solução: tentam convencer 
um empregado humilde a assumir a culpa. Em troca de uma 
fortuna para sua família. Um relato em que ações antiéticas 
se confundem com o desespero gerado pela irresponsabilidade 
ao volante. Que uma “Lei Seca” bem aplicada, com fiscalização 
atuante, poderia evitar.

SEM LIMITES
Mas o episódio que mais chamou a atenção deste jornalista foi um 
que leva a um limite absurdo, mas muito verossímil, uma situação 
mais comum do que se imagina: a transformação comportamental de 
cidadãos quando viram motoristas.
A trama é a seguinte: um motorista de um carro de alto padrão, 
numa estrada quase vazia, tenta ultrapassar um veículo velho e 
malconservado. Mas o motorista da frente, mesmo sem outros 
carros na estrada e trafegando a uma velocidade menor, insiste em 
impedir a passagem. Para a fúria do de trás. Quando ele finalmente 
consegue a ultrapassagem, ofende verbalmente o outro motorista 
com palavrões e insultos graves. E segue sua viagem. 
Só que, alguns quilômetros à frente, eis que fura o pneu do carro. E, 
quando o modelo de alto padrão encosta para fazer a troca, quem 
vem chegando? Justamente o motorista que havia sido ofendido – e 
que também é fisicamente mais forte que o rival.
A partir daí, os dois motoristas se enfrentam numa espiral  
de violência inacreditável, que vai da depredação do carro  
alheio ao confronto físico – uma briga que pode chegar  
às últimas consequências.

ROAD RAGE
E, na vida real, quem nunca viu motoristas trocando socos por  
causa de uma fechada, um farol alto, uma buzina mal-educada? 
Relatos Selvagens apenas deixa em evidência a irracionalidade  
da situação, elevando o nível da mútua violência.
Essa transformação psicológica de pessoas que se tornam 
agressivas quando assumem a direção de um carro tem nome: 
“road rage” (fúria de estrada). O termo surgiu nos Estados Unidos, 
nos anos 80, e significa um comportamento raivoso ao volante, que 
pode incluir gestos, insultos verbais, ameaças e direção agressiva 
proposital. Um tipo de atitude que facilmente leva a enfrentamentos, 
batidas de trânsito e até à morte.
Vale a pena ir ao cinema para ver Relatos Selvagens apenas pelo 
bom filme que é, repleto de conflito, tensão e pelo retrato da nossa 
própria humanidade. Mas, para quem tem interesse nas questões 
da segurança viária e da relação entre o homem e essa máquina 
chamada carro, o filme é mais do que um bom programa para o 
domingo antes da pizza: é um aprendizado. 

RELATOS 
SELVAGENS
Relatos Salvages, 
Argentina, 2014.
Direção: Damián Szifron
Elenco: Ricardo Darín, Oscar 
Martinez, Leonardo Sbaraglia, 
Erica Rivas e Rita Cortese.

ASSISTA AO TRAILER: 
http://goo.gl/eBQ8DG 

Este sujeito está 
prestes a entrar na 
maior briga de sua vida
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REPARO

TRABALHO 
ESPECIALIZADO
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DE ACORDO COM O CLIENTE
A oficina pode se especializar num tipo determinado de moto. 
Uma garantia de fluxo é atender modelos de baixa cilindrada 
(de até 150cc), que respondem por mais de 80% da frota 
nacional de motocicletas. E aí fica mais fácil. Muitas vezes 
são motos menos sofisticadas, que não exigem diagnósticos 
eletrônicos na manutenção.
Mas outra possibilidade é trabalhar com modelos 
diferenciados: esportivos, off-road, scooters, motos de alta 
cilindrada, entre outras que necessitam de manutenção 
específica. Estruturalmente, podem se diferenciar 
dependendo do modelo, com quadros estruturais distintos, e 
inclusive nos materiais, que podem ser de aço carbono para 
ligas especiais de alumínio.
Em oficinas que trabalham com esses tipos de motos, é 
necessária uma literatura específica para interpretação dos 
códigos de falhas, que muitas vezes são específicos para 
determinadas marcas.

A EQUIPE DEVE TER CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA 
PARA TRABALHO COM MOTOCICLETA. 
MESMO UM ESPECIALISTA EM MECÂNICA DE 
AUTOMÓVEL PODE NÃO ENTENDER DE MOTO

N unca houve tantas motocicletas rodando pelas grandes cidades. 
O que é uma oportunidade e tanto para empresários do ramo 
da reparação. Abrir uma oficina especializada em motos, hoje, 

é um grande negócio. O reparo de uma moto acidentada é uma parcela 
até pequena do trabalho perto das muitas possibilidades ligadas à 
manutenção – preventiva e corretiva. 
O cliente pode chegar com a necessidade de uma manutenção nos freios 
da moto, na suspensão, de uma lubrificação, de um balanceamento e 
alinhamento das rodas, um aperto dos parafusos do chassi, até serviços 
mais simples e cotidianos, como troca de óleo, de lâmpadas queimadas, 
de filtros, entre outros.
Uma oficina capacitada para atender essas necessidades deve ter 
estrutura e ferramental específicos, diferentes daqueles que constituem 
uma oficina para automóveis. O que não quer dizer que todas as oficinas 
para motocicletas sejam iguais.

REPARAR E FAZER MANUTENÇÃO 
DE MOTOCICLETAS É MUITO 
DIFERENTE DE EXECUTAR O MESMO 
TRABALHO COM AUTOMÓVEIS. 
A OFICINA PRECISA DE ESTRUTURA 
E FERRAMENTAL DIFERENCIADO

Luciana RuffatoGerson Burin
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REPARO

Outra grande diferença é que motos 
esportivas foram desenvolvidas para atingir 
altas velocidades, o que implica verificações 
muito sensíveis quanto ao conjunto de motor, 
que trabalha em rotações muito altas. Para 
esses motores, levando em consideração 
todo o critério para acerto de folga de 
mancais, válvulas e demais componentes, é 
obrigatório ter uma precisão muito maior em 
comparação com os motores de motocicletas 
de baixa cilindrada.
Além do diagnóstico eletrônico, é preciso ter 
a literatura técnica de manutenção de cada 
versão de motocicleta, que trará todas as 
informações de torque de aperto, período para 
verificação, sequência de desmontagem, etc. 
Outro ponto importante para motos esportivas 
está ligado ao trabalho de alinhamento de 
rodas, chassi, balanceamento, freios e pneus, 
para evitar a falta de estabilidade e vibrações 
em alta velocidade. Por isso, a oficina deve ter 
máquinas de balanceamento precisas, sistemas 
de verificação de alinhamento de suspensão 
e chassi com total precisão, dentro das 

especificações de fábrica.
E quanto à equipe? Dependendo do perfil de 
moto que se quer atender, será necessário 
contar com profissionais capacitados a lidar 
com scanners, que entendam de sistemas 
eletroeletrônicos, entre outras características 
de modelos mais complexos. 

FERRAMENTAL
Para a manutenção de motocicletas, existem 
diversos tipos de ferramentas que a oficina 
tem de possuir.
Isso inclui: um conjunto de chaves de fenda 
para diversas medidas de parafusos; chaves 
Philips para fendas do mesmo tipo; chaves 
Allen, geralmente para desmontagem de 
carenagens e demais fechamentos; chaves 
torx, também utilizadas em fechamento 
de carenagens e em alguns componentes 
mecânicos; jogo de chaves combinadas, que 
possibilita utilizar as duas faces da ferramenta, 
usado para retirada de porcas; conjunto de 
chave-catraca, com extensor para agilizar a 
retirada de porcas e parafusos com maior 

Manutenção do sistema 
de freio faz parte 
das possibilidades 
oferecidas pela oficina

AS POSSIBILIDADES 
DE TER LUCRO COM 
UMA OFICINA DE MOTO 
VÃO DOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO ATÉ O 
COMÉRCIO DE PRODUTOS
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rapidez; alicate universal, alicate de bico, 
alicate para trava interna e externa; sacadores 
e extensores específicos para manutenção do 
sistema de transmissão, entre outros. 

Torquímetro
O torquímetro é uma ferramenta fundamental 
para que os apertos de parafusos e porcas do 
conjunto mecânico tenham sempre o torque 
de fechamento exato, conforme a montadora 
solicita. Oficinas que não trabalham com esse 
equipamento terão sérios problemas em função 
de torque inadequado, podendo danificar peças e 
até mesmo um motor completo.

Elevadores
Sistemas de elevadores pneumáticos são 
recomendados, para que a altura de trabalho 
proporcione conforto para o profissional reparador. 
Eles possuem uma base com largura de 0,45 m 
x 2,10 m, e servem como um tipo de rampa na 
qual a motocicleta é colocada. A moto é fixada 
por um suporte que apoia o chassi ou a roda, 
para evitar que a motocicleta tombe para os 
lados. Após a fixação, o conjunto é elevado pelo 
sistema pneumático até uma altura que facilite o 

manuseio por parte do operador.  Esse dispositivo 
não necessita da criação de valas no piso para 
instalação do sistema hidráulico, pois ele faz parte 
do dispositivo, que é fixado apenas por quatro 
buchas e parafusos no solo (chumbados).

Ar-comprimido
Também é necessário investir em uma linha de 
ar-comprimido para a oficina. Essa linha de ar pode 
ser dimensionada para a utilização de ferramentas 
pneumáticas, principalmente as parafusadeiras, 
que facilitam e agilizam a desmontagem e a 
montagem de porcas e parafusos. 
O ar-comprimido ainda pode ser utilizado para a 
linha de calibragem de pneus, acoplado ao aparelho 
calibrador digital, que proporciona boa precisão.
Outra utilização é para os bicos sopradores de ar, 
que podem ser usados para auxiliar na limpeza de 
alguns componentes, como peças de carburadores 
e dutos de ar do sistema de admissão do motor.

LOCAL ADEQUADO
Um local plano favorece o trabalho e ajuda muito 
no layout da oficina, evitando assim áreas em 
rampa, que se tornam impróprias para se ter um 
box de manutenção. A boa iluminação também é 

Elevadores facilitam 
o trabalho do 
reparador, que não 
precisa se abaixar 
para trabalhar

O DONO DA OFICINA 
PRETENDE TRABALHAR 
COM MOTOS DE BAIXA OU 
ALTA CILINDRADA? ISSO 
FARÁ TODA A DIFERENÇA 
NA ESTRUTURA 
DA EMPRESA E NA 
CAPACITAÇÃO DA EQUIPE
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importante, pois facilita a operação e dá um visual 
mais agradável para o cliente e os funcionários.

CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL
Além dos ferramentais e estrutura, é importante 
o treinamento do profissional que irá atuar no 
ramo. Esse profissional precisa passar por cursos 
específicos para mecânica de motocicletas – algo 
muito diferente da mecânica veicular. Mesmo 
um bom conhecedor de mecânica de carros 
não identifica todos os componentes de uma 
motocicleta, a não ser que realize treinamentos. 
Sistemas de troca de marchas, acionamento 
de embreagem, motor, suspensão, estrutura 
monobloco, pneus, rodas... Tudo isso é diferente 
na comparação entre carros e motos.
Apenas o conceito básico de funcionamento 
do sistema de injeção pode se assemelhar, 
em parte, ao sistema do automóvel, por ser 
composto de módulos, sensores e atuadores 
que substituem os antigos sistemas de 
alimentação por carburador (ainda encontrado em 
motocicletas em larga escala).
Outro exemplo da sofisticação é a existência 
de sistemas de freio ABS em motos. Eles são 

compostos por sensores e um módulo que 
gerencia o travamento das rodas, entrando em 
operação caso haja um bloqueio da roda durante 
uma frenagem. Um profissional que trabalhar 
com motocicletas equipadas com ABS sem 
conhecimento poderá provocar falhas no sistema, 
como avarias por desconexão dos chicotes dos 
sensores das rodas, danos na unidade eletrônica, 
entre outros problemas. 
A capacitação do profissional deve incluir 
os seguintes itens: funcionamento da moto, 
componentes, itens de manutenção, uso de 
ferramental, literatura técnica e manuais 
de manutenção e reparação compatíveis 
com as versões de motocicleta que 
a oficina pretende atender.

SUSTENTABILIDADE
A questão ambiental não pode ser deixada de 
lado. É necessário ter uma destinação adequada 
para peças, resíduos e fluidos provenientes das 
atividades de manutenção.
Óleo lubrificante, fluidos de freio e de sistema 
de arrefecimento são itens que precisam ser 
armazenados de forma adequada e destinados 

Profissional precisa 
ser treinado para 
trabalhar com moto

Área bem 
iluminada 
e plana é 
fundamental
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a empresas específicas, credenciadas, que fazem a coleta 
desses itens – e emitem comprovante de destinação 
adequada.
Além dos fluidos, existem outros itens que merecem atenção 
quanto à sua destinação, como componentes metálicos, plásticos, 
vidros, pneus, borrachas, lâmpadas, filtros, entre outros.
Esses resíduos devem ser armazenados em reservatórios 
específicos, sem que haja qualquer tipo de vazamento ou contato 
com o meio ambiente. E a coleta deve ser feita de acordo com a 
demanda dos serviços realizados.
Um exemplo é a coleta de óleo lubrificante. Em toda troca de 
óleo ou algum reparo do motor ou componentes que necessitem 
de drenagem de óleo velho, esse óleo é coletado e armazenado 
em um reservatório plástico de grande capacidade. Aí, 
mensalmente, a empresa de coleta faz a visita na oficina para a 
retirada, especificando a quantidade e a destinação.

COMÉRCIO
Há ainda outra forma de ganhar dinheiro numa oficina 
especializada em motocicletas: a venda de acessórios, peças e 
itens de segurança, como luvas, capacetes, viseiras, vestimentas, 
botas e fitas refletivas. A reparadora pode ainda comercializar 
peças de reposição, como pneus, pastilhas e lonas de freio, 
espelhos retrovisores, alarmes, entre outros produtos. 



SEGUROS

ATUAR COM REGULAÇÃO EM FROTISTAS DEMANDA COMBINAR CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS E COMPREENSÃO GERAL DO UNIVERSO DO AUTOMÓVEL

Gerson Burin Marcelo Bastos, diretor executivo da LTR Long Term Rental

Uma bagagem de conhecimentos técnicos. Capacidade 
de avaliação. Entender de veículos. Um profissional que 
trabalhe com regulação de sinistros precisa ter um 

perfil que combine tudo isso. Afinal, ele precisa lidar com uma 
variedade de tipos de ocorrências envolvendo danos no veículo e 
sua posterior reparação.
Mas qual a especificidade da atuação do profissional que atua no 
setor de frotas? É o que você vai ver agora.

VISTORIA DE CONSTATAÇÃO
Um dos trabalhos do regulador de frota está muito ligado à 
apuração de irregularidades no trabalho da reparação. Por 
exemplo, quando o frotista recebe um orçamento de reparo da 
oficina e fica em dúvida sobre a necessidade de alguns serviços, 
ele pode acionar o regulador. O profissional vai averiguar 
situações pontuais, como: precisa mesmo incluir o motor do 
carro na reparação?
Uma outra ocorrência possível é quando a oficina afirma que 
foi preciso trocar os pneus, e o frotista sabe que os pneus não 
haviam ainda chegado ao fim de sua vida útil. Como um jogo de 
pneus novos tem um custo alto, o regulador é chamado para 
conferir se houve realmente um desgaste excessivo – e se os 
pneus substitutos são realmente novos.

Essa análise permitirá um esclarecimento para o frotista, uma 
maior transparência nas relações entre empresa e oficina, e ainda 
um orçamento mais preciso – e do qual não resta dúvida entre as 
partes envolvidas.
A vistoria de constatação também abrange um trabalho de 
averiguação quando a oficina avisa que o carro está pronto. Antes 
da entrega, o regulador vai até a oficina e confere se tudo o que 
estava combinado foi de fato realizado – e se as peças incluídas 
numa substituição são novas mesmo.
 
VISTORIA DE DESATIVAÇÃO
Quando um cliente do frotista vai devolver um veículo – por fim 
de contrato ou por vencimento de prazo para substituição por um 
mais novo –, o regulador de frota tem mais um importante papel: 
o de conferir se o carro devolvido está nas condições esperadas.
É claro que, após um período de rodagem, o veículo apresentará 
um desgaste natural em diversos itens. Porém, caso o cliente 
tenha uma atitude de má-fé, poderá devolver o veículo com 
diversos problemas não relatados, afirmando que os danos – 
um amassado, um mau funcionamento – devem ter surgido no 
transporte durante a devolução. E que, portanto, ele não deveria 
arcar com os custos.
Para evitar esse tipo de problema, o regulador de frota entra 

REGULADOR 
DE FROTA
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Disponibilidade para deslocamento
O regulador precisa ter a disponibilidade para deslocamentos 
e conhecer as cidades onde vai atuar, para criar um plano de 
roteirização que aperfeiçoe os trajetos.

Habilidade em registrar imagens
Não precisa ser fotógrafo profissional, mas é importante 
ter noção de como fazer registros de imagens em máquinas 
fotográficas digitais, para que as fotografias das avarias sejam 
claras e objetivas e posteriormente sejam anexadas em relatório.

Familiarização com sistemas 
eletrônicos de orçamento
Conhecimento e habilidade na operação de sistemas de orçamento 
por computador, dominando todo o trâmite de lançamento e 
elaboração do orçamento.

Conhecimento das peças veiculares 
Para que o regulador possa identificar eventuais avarias no 
veículo, é de suma importância conhecer a nomenclatura de cada 
componente. Essa identificação engloba componentes que podem 
ser mecânicos (suspensão, direção, freio, motor, sistema de 
arrefecimento, transmissão, entre outros), elétricos e hidráulicos. 
Tudo para que se possa determinar com precisão qual peça ele 
relaciona em sua regulação.

Carroceria
Outro fator importante é o conhecimento da nomenclatura das 
peças que compõem a estrutura de monobloco ou carroceria e 
chassi (em utilitários). Isso inclui identificação de portas, capô, 
porta-malas, laterais traseiras, colunas dianteiras, colunas 
centrais, colunas traseiras, teto, caixa de ar, assoalhos, 
longarinas parciais ou completas, entre outros itens.

Pintura
Entendendo um pouco de pintura e possíveis avarias, o regulador 
saberá informar qual a extensão do dano – que pode ser 
superficial (camada de verniz) ou mais profundo (camada de base, 
primer). Além disso, ele saberá fazer a identificação do tipo de 
pintura, que pode ser monocamada, bicamada, cor lisa, metálica, 
perolizada ou tri-coat. 

FOCO NA APURAÇÃO 
DE IRREGULARIDADES 
NAS RELAÇÕES DO FROTISTA 
COM OFICINAS E CLIENTES

em ação. Ele vai verificar as condições do veículo ainda no 
cliente, antes da devolução. Assim, é capaz de constatar se há 
algum amassado na lataria, se os sistemas eletroeletrônicos 
estão em perfeito funcionamento, se o estofado está em 
condições adequadas – se não está muito sujo –, se os pneus se 
apresentam da forma apropriada... e até se o som do carro está 
funcionando direito.

ENTENDER DE TUDO
Esse conhecedor generalista, mas que também sabe visualizar 
os detalhes específicos da regulação, precisa entender um pouco 
de quase tudo que envolve o veículo. Confira abaixo as habilidades 
necessárias para um bom regulador de frota.

Identificação veicular
Ele deve ter conhecimento sobre as formas de identificação do 
veículo, como o número VIN, conhecido popularmente como 
numeração de chassis, e suas derivações, que podem ser 
gravações nos vidros e etiquetas ETAS. 

Identificação do tipo de apólice
Sabendo quais são as cláusulas da apólice, o regulador pode 
identificar quais coberturas são oferecidas para determinada frota.

Revista CESVI 31

sh
ut

te
rs

to
ck



CONFIRA O QUE MUDA EM 2015 NAS DEFINIÇÕES E PROCESSOS LIGADOS AO 
ÍNDICE DO CESVI QUE APONTA OS CARROS COM MELHOR CUSTO DE REPARO

NOVIDADES 
DO CAR GROUP

32

ESPECIAL

Bruno Honorato

O CESVI começa 2015 com atualizações nos requisitos para os testes de impacto 
de baixa velocidade. Para isso, foram renovadas as premissas CAR Group, com 
o intuito de facilitar o entendimento das montadoras e enfatizar a importância 

dos estudos que são realizados nos veículos.
A norma do RCAR permanece com as mesmas características: a velocidade de 15 
km/h (+1-0 km/h) e o impacto de 40% da dianteira esquerda e 40% da traseira direita. 
Porém, as definições de veículos a serem testados, as análises pós-impacto e os 
estudos por trás do veículo trazem algumas novidades para este ano.

Djone PereiraLuciana Ruffato
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CATEGORIAS DE VEÍCULOS ESTUDADOS
As categorias consideradas no estudo continuam sem alterações. São elas:

- Hatch compacto
- Hatch compacto off-road
- Hatch médio
- Hatch médio off-road
- Minivan compacta
- Minivan média
- Picape compacta cabine simples
- Picape compacta cabine dupla

- Sedan compacto
- Sedan médio 
- SW (Station Wagon) compacta
- SW (Station Wagon) média
- Sedan luxo
- Utilitário furgão curto
- Utilitário esportivo
- Utilitário esportivo off-road

Quando não há uma categoria já definida para o modelo, 
cabe ao CESVI BRASIL identificar uma que seja a mais 
adequada dentre as existentes. Ou estudar a necessidade 
de criação de uma nova categoria, bem como a definição da 
nomenclatura utilizada nos materiais de divulgação.

DEFINIÇÃO DAS VERSÕES
Os modelos de veículos avaliados terão de ser da versão 
top de linha do modelo. Essa definição já era prevista nos 
critérios anteriores. O que muda? No caso de não haver 
o modelo top de linha para a avaliação, o teste poderá 
ser realizado com versões de entrada ou intermediárias. 
Mas todas as peças exclusivas da versão top de linha que 

estiverem na região do impacto serão consideradas como 
“substituídas”, devido à impossibilidade de avaliação.  

COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁSICA
A cesta básica de peças é o conjunto de componentes externos 
mais substituídos em um veículo. No índice CAR Group, esse 
aglomerado de peças é calculado pela simples somatória de 
seus preços praticados no mercado sem desconto. A cesta é 
de especial importância para as companhias seguradoras na 
composição dos prêmios de seguros.
As peças que compõem a cesta básica são:
Para-choque dianteiro
Grade do radiador
Painel dianteiro
Capô
Para-lama
Conjunto óptico dianteiro
Radiador
Condensador de ar-condicionado
Porta dianteira LE
Porta traseira LD
Lateral traseira LD (face externa)
Lanterna traseira LD
Tampa traseira
Painel traseiro (completo)
Para-choque traseiro



A REPARAÇÃO SÓ SERÁ 
INICIADA SE TODAS 
AS PEÇAS ESTIVEREM 
PRESENTES NO CESVI
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A novidade está no fato da cesta básica de peças poder 
ultrapassar os 15 componentes citados acima. Isso porque 
peças como para-choque dianteiro, para-choque traseiro, 
grade do radiador, painel dianteiro, capô e tampa traseira 
envolvem o custo de outros componentes incorporados a 
essas peças, como, por exemplo, frisos cromados, molduras 
cromadas e até mesmo logotipos, nos casos dos para-
choques e grades do radiador. 

ANÁLISES PÓS-IMPACTO
Após o crash-test, a novidade no critério é a abertura 
total das portas e tampas dianteiras e traseiras. Esse 
procedimento é realizado para identificar a interferência 
desses componentes com outras partes do veículo, como 
para-lamas e colunas. Com isso, podemos obter dados 
mais refinados para o cálculo do CAR Group, sem penalizar 
as montadoras que possuam as melhores características 
construtivas englobadas em um projeto.

REPARAÇÃO E COLETA DE DADOS 
A reparação do veículo só será iniciada na oficina do CESVI se 
e quando todas as peças estiverem corretas e presentes no 
CESVI BRASIL. 
Essa reparação consiste nas seguintes etapas:
Bancada
Funilaria
Mecânica
Pintura
Para cada processo de reparação, serão 
coletadas as informações sobre:
Bancada: tempo de mão de obra
Funilaria: tempo de mão de obra, peças danificadas e 
insumos utilizados
Mecânica: tempo de mão de obra, peças danificadas e 
insumos utilizados
Pintura: tempo de mão de obra e insumos utilizados
Essa coleta de dados é efetuada durante todo o processo de 
reparação. Ou seja, desde o momento em que o veículo entra 
na oficina, após o impacto – para a elaboração da lista de 
peças substituídas e reparadas no estudo – até a montagem 

final para entrega à montadora, os técnicos do CESVI 
permanecem coletando os dados necessários para inserir o 
modelo no cálculo do CAR Group.

ESTUDOS EXTRAS
As novas premissas deixam como opcional para as 
montadoras a elaboração dos outros índices do CESVI, como 
o Índice de Visibilidade, Índice de Danos de Enchente, Índice 
de Furto e Índice de Segurança – que podem ser divulgados 
na Revista CESVI e nos demais canais de comunicação do 
centro de pesquisa.
Esses índices exigem um estudo dos componentes do veículo 
e um tempo maior de análise, podendo ser necessária a 
extensão do cronograma em mais alguns dias, dependendo 
da quantidade de estudos realizados. 
O CESVI ainda possui um estudo técnico para coleta de tempo 
de montagem e desmontagem de componentes dos veículos, 
além da análise estrutural. Esse estudo é conhecido como 
Baremo, e não demanda um novo impacto para sua realização.
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O Baremo é feito para coletar uma maior quantidade 
de informações técnicas e alimentar o sistema Órion 
– ferramenta de orçamentos utilizada pelas oficinas. 
Com isso é possível padronizar a metodologia de 
avaliação de danos em automóveis no mercado 
reparador e segurador, elevando a produtividade e 
qualidade nos serviços de ambos os setores. 

ATUALIZAÇÕES
A atualização do CAR Group permanece mensal, 
por meio do acompanhamento da evolução dos 
preços das peças contempladas no estudo. Mas há 
uma novidade na data-limite de envio dos preços. 
As montadoras que fornecem as informações 
desses valores de peças para o sistema Órion 
terão prazo máximo de até três dias úteis antes 
do final do mês para isso, podendo assim terem 
os preços atualizados no mês de referência. 
Caso os preços sejam coletados ou enviados 
após esse prazo, os valores só serão utilizados 
no mês seguinte. As montadoras que não enviam 
os valores terão suas atualizações realizadas por 
meio de cotações em concessionárias. 

PREMIAÇÃO CAR GROUP
É realizada anualmente, premiando os melhores colocados de 
cada categoria com relação ao menor custo de reparação. Após 
o fechamento de um ciclo da atualização mensal, é feita uma 
média dos preços de peças dos veículos, para a verificação do 
vencedor da categoria. Nas categorias que possuem mais de 
um veículo, será premiado aquele que tiver o melhor índice, 
enquanto que, nas categorias com apenas um representante, 
este será premiado, como uma referência em reparabilidade 
na sua categoria. 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
Após a realização desses estudos e o cálculo dos resultados, 
é estabelecido um ranking para cada índice do CESVI. Esses 
rankings encontram-se disponíveis no site www.cesvibrasil.com.br 
e nos seguintes canais de comunicação: 
- Site do Clube das Oficinas – www.clubedasoficinas.com.br 
- Revista CESVI
- Vídeos de lançamento e/ou apresentação para as seguradoras
- Mídias dirigidas ao consumidor final, como telejornais, revistas 
especializadas, sites automotivos, etc. (dependendo da procura 
dessas mídias)



TRATANDO O QUE SO BRA DA REPARAÇÃO

Apesar de tudo o que já se fala em torno 
da preocupação ambiental das oficinas, 
não tem jeito: ainda é possível encontrar 

reparadoras onde os resíduos são descartados 
de forma inadequada – e aí estamos falando de 
líquidos despejados no esgoto e restos sólidos 
indo para o lixo comum. Atitudes que deixam a 
empresa sob risco de sofrer com uma legislação 
cada vez mais rigorosa nesse assunto. Multas e 
interdições viram questão de tempo. 
A boa notícia para quem quer fazer tudo 
certinho é que já existem empresas 
especializadas na coleta e destinação desses 
resíduos – com uma oferta variada de serviços 
para essa finalidade. É o caso da Ecopalace.
Estabelecida em São Paulo, a empresa atua no 
gerenciamento integrado de resíduos, e tem 
seu foco voltado especialmente para o mercado 
de reparação automotiva, realizando ainda a 
reutilização e a reciclagem de restos e sucatas.
Esse trabalho tem três etapas principais, que 
você vai ver a seguir.

SUSTENTABILIDADE

EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM RESÍDUOS DE 
OFICINAS FAZ A CAPTAÇÃO, 
SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO 
DO QUE NÃO PODE IR PARA 
O LIXO COMUM
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CAPTAÇÃO
É quando a empresa faz a retirada dos resíduos 
e sucatas, de diferentes tipos e volumes, no 
local indicado pelo cliente. A Ecopalace realiza 
esse trabalho com uma frota de caminhões e 
profissionais especialmente treinados para lidar 
com essa captação específica.

SEPARAÇÃO
De volta à empresa, todo o conteúdo coletado 
é separado: há os materiais que precisam 
de tratamento especial – como corte ou 
trituração –, os que vão se transformar em 
matéria-prima para a indústria e os que serão 
reciclados e reutilizados.

DESTINAÇÃO
Todo esse material coletado, separado e 
tratado acaba sendo destinado de forma 
ambientalmente correta, de acordo com 
a legislação em vigor. A oficina que tiver 
contratado o serviço ainda recebe certificado 

Luiz Marcos

Francisco Carlos

Luciana Ruffato
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de responsabilidade ambiental. E fica mais fácil 
escapar das multas.

POLÍTICA ESPECÍFICA
Trabalhando em parceria com empresas como a 
Ecopalace, as oficinas atuam de maneira favorável 
à Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já está 
em vigor desde o ano de 2010. Essa política propõe 
a prática de hábitos de consumo sustentável e 
incentiva a reciclagem e a reutilização dos resíduos, 
bem como a destinação correta dos dejetos. Veja 
o que mais ela diz: “Um dos instrumentos mais 
importantes é o conceito de responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. (...) 
Assim, fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes, o Estado, o cidadão e titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana são todos 
responsáveis pela minimização do volume de 
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como pela 
redução dos impactos causados à saúde humana e 
à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida 
dos produtos”.
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ONDE ESTÁ O LIXO DA OFICINA?
A reparação automotiva é dividida em vários setores, que abrangem mecânica, 
funilaria, pintura, elétrica e tapeçaria, e esses trabalhos acabam gerando 
resíduos – que podem ser sólidos, líquidos e até mesmo gasosos. Por questões 
ambientais, eles não podem ser descartados diretamente no sistema de coleta 
de lixo comum.
Em uma oficina, podemos encontrar resíduos líquidos provenientes das drenagens 
dos fluidos dos veículos, como óleo lubrificante do motor, direção hidráulica, caixa 
de câmbio, além de fluido de freio, fluido do sistema de arrefecimento... nada 
disso pode ir para o meio ambiente. Panos e estopas contaminados com esses 
fluidos também entram na mesma condição.
Do processo de reparação, ainda encontramos como resíduos os vidros, 
espelhos, peças em chapa de aço, peças plásticas, peças em policarbonato, 
pneus, baterias, lâmpadas, espumas de poliuretano, graxa e peças em metal.
E a própria operação gera resíduos. Eles vão das embalagens de peças novas 
aos restos de tinta, as limalhas dos desbastes em chapa, os restos de peças em 
chapa recortada, as guarnições danificadas, fitas e papéis de mascaramento para 
pintura, e panos de desengraxe de áreas pintadas.
Tudo isso precisa de destinação correta. É um lixo que não deve ir para o lixo. 
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Mais um excelente motivo para que as oficinas de funilaria 
e pintura contem com as vantagens do Órion – o 
melhor sistema de orçamento de reparos automotivos. 

As oficinas usuárias acabam de ganhar um benefício semelhante 
ao concedido pelas melhores apólices de seguros: assistência 
técnica para uso em caso de ocorrências emergenciais, 
imprevistos e outras necessidades pontuais.
Tudo para que a oficina só se preocupe no dia a dia com sua 
própria gestão e em oferecer serviços de excelência para seus 
clientes. As contingências de última hora, o Órion resolve.
Com a assistência técnica, as oficinas têm à sua disposição  
os seguintes serviços:

•  Chaveiro
•  Eletricista
• Encanador
• Vidraceiro
•  Limpeza da empresa
•  Reparos em bebedouro
• Passagem aérea ou rodoviária em caso de retorno 

antecipado à empresa
•  Vigia
•  Transferência e guarda de móveis
•  Cobertura provisória de telhados
• Transmissão de mensagens urgentes
•  Reparo de aparelhos da linha branca e marrom
•  Serviços de informação e indicação de profissionais

ÓRION LANÇA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA PARA OFICINAS

Novamente o CESVI atua na importante 
aproximação entre montadoras e 
companhias de seguros. Agora no 

segmento das duas rodas.
O evento dessa vez foi o Road Show Yamaha, em 
que a montadora de motocicletas apresentou 
seus produtos para as seguradoras, destacando 
características de segurança e novas tecnologias.

Mas, fique atento: os serviços da assistência técnica 
só podem ser usufruídos pelas oficinas em dia com as 
mensalidades do Órion. 

ROAD SHOW YAMAHA
A Yamaha foi ouvida por representantes de 
companhias que atuam no seguro de motos – uma 
plateia composta por profissionais das áreas 
comerciais e técnicas das empresas.
Participaram também da apresentação a diretoria 
comercial da montadora e a Yamaha Corretora de 
Seguros – uma evidência da importância desse 
grande encontro. 
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Para conferir todos os 
detalhes dos serviços 
oferecidos num manual 
resumido das coberturas, 
basta acessar: 
http://goo.gl/uGG8PQ

Já para ler o regulamento 
completo da assistência 
técnica, para usufruir dos 
benefícios munido de todas 
as informações necessárias, 
acesse: http://goo.gl/eqRD6g 
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Quer saber se o carro que você pretende comprar é 
econômico de verdade? Dos 583 carros (entre modelos 
e versões) de 36 marcas avaliados pelo Inmetro no 

programa de etiquetagem energética (PBE), apenas 152 (26%) 
obtiveram o selo de eficiência energética (Conpet), que indica 
baixo consumo de combustível e nível adequado de emissões 
poluentes e de gás carbônico. Pioramos, porque no ano anterior 
29% receberam o selo (174 em 599 avaliados, também de 36 
marcas).
Confira a seguir os dez veículos mais econômicos 
comercializados no Brasil segundo os dados do Inmetro.
1º - Renault Clio 1.0: 9,1/9,6 km/l (cidade/estrada) com 
etanol; 13,1/14,3 km/l (cidade/estrada) com gasolina. Renault 
Clio 1.0 sem ar-condicionado e direção hidráulica: 9,5/10,7 
km/l (cidade/estrada) com etanol; 14,3/15,8 km/l (cidade/
estrada) com gasolina. 
2º - Fiat Palio Fire 1.0: 8,8/10,3 km/l (cidade/estrada) com 
etanol; 12,3/15 km/l (cidade/estrada) com gasolina. Fiat 
Palio Fire Way 1.0: 8,2/10 km/l (cidade/estrada) com etanol; 
11,9/14,6 km/l (cidade/estrada) com gasolina.
3º - Nissan March Active 1.0 (nacional): 8,4/9,7 km/l (cidade/
estrada) com etanol; 12,3/14,5 km/l (cidade/estrada) com 
gasolina. 
4º - Volkswagen Up! 1.0: 9,2/10,2 km/l (cidade/estrada) 
com etanol; 13,5/14,6 km/l (cidade/estrada) com gasolina. 
Volkswagen Up! 1.0 I-Motion: 9,2/10,2 km/l (cidade/estrada) 
com etanol; 13,2/14,8 km/l (cidade/estrada) com gasolina.
5º - Volkswagen Cross Up! 1.0: 9,1/10 km/l (cidade/estrada) 
com etanol; 13,4/14,3 km/l (cidade/estrada) com gasolina. 
Volkswagen Cross Up! 1.0 I-Motion: 9,1/10 km/l (cidade/
estrada) com etanol; 13,1/14,4 km/l (cidade/estrada) com 
gasolina.
6º - Fiat Uno Vivace 1.0: 8,2/10,4 km/l (cidade/estrada) com 
etanol; 11,8/15 km/l (cidade/estrada) com gasolina. 
7º - Fiat Uno Attractive 1.0 (novo visual): 8,4/10,3 km/l 
(cidade/estrada) com etanol; 12/14,8 km/l (cidade/estrada) 

10 CARROS MAIS ECONÔMICOS SEGUNDO O INMETRO...
com gasolina. Fiat Uno Way 1.4 (novo visual): 7,8/8,6 km/l 
(cidade/estrada) com etanol; 11,2/12,5 km/l (cidade/estrada) 
com gasolina. Fiat Uno Way 1.4 Dualogic (novo visual): 
7,7/8,5 km/l (cidade/estrada) com etanol; 11,1/12,3 km/l 
(cidade/estrada) com gasolina.
8º - Volkswagen Gol 1.0: 7,7/9,6 km/l (cidade/estrada) 
com etanol; 11,6/13,9 km/l (cidade/estrada) com gasolina. 
Volkswagen Gol 1.0 Bluemotion: 8/10,1 km/l (cidade/estrada) 
com etanol; 11,8/14,9 km/l (cidade/estrada) com gasolina. 
9º - Ford Ka SE 1.0: 8,9/10,4 km/l (cidade/estrada) com 
etanol; 13/15,1 km/l (cidade/estrada) com gasolina. Ford Ka 
S 1.0 sem ar-condicionado: 9,3/11,3 km/l (cidade/estrada) 
com etanol; 13,4/16,4 km/l (cidade/estrada) com gasolina. 
Ford Ka 1.5: 7,9/9,5 km/l (cidade/estrada) com etanol; 
11,5/13,6 km/l (cidade/estrada) com gasolina.
10º - Toyota Etios 1.3 hatch: 8,3/9,1 km/l (cidade/estrada) 
com etanol; 12,2/13,3 km/l (cidade/estrada) com gasolina. 
Toyota Etios 1.5 hatch: 8,5/9,5 km/l (cidade/estrada) com 
etanol; 12,2/13,8 km/l (cidade/estrada) com gasolina. 

... E OS 10 CARROS MENOS ECONÔMICOS
Com base nos mesmos dados do Inmetro, confira agora a 
lista dos dez carros que mais gastam combustível entre os 
comercializados no mercado brasileiro.
1º - Lamborghini Aventador: 4,3 km/l
2º - Ferrari F12 Berlinetta: 5,4 km/l
3º - Rolls-Royce Ghost: 5,6 km/l
4º - Maserati Quattroporte: 5,7 km/l
5º - Land Rover Range Rover Sport V8: 5,8 km/l
6º - Pajero Full/Maserati GranCabrio/
      Maserati GranTurismo: 5,9 km/l
7º - Range Rover V8: 6 km/l
8º - BMW X6: 6,1 km/l
9º - Jeep Wrangler: 6,2 km/l
10º - Porsche Macan 3.6 V6: 6,4 km/l 
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PROTESTE AFIRMA QUE TROCA DO EXTINTOR É INÚTIL

40 ANOS DE SEGURO DPVAT

O ministro das Cidades, Gilberto Kassab, em 
acordo com o Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), decidiu adiar por 90 dias 

a obrigatoriedade dos extintores veiculares com 
carga de pó químico ABC – que combate incêndios 
de origens variadas. O objetivo foi permitir que 
motoristas que reclamavam da dificuldade de 
encontrar o extintor tivessem tempo extra para 
equipar o carro e não infringir a lei. (Após o prazo, 
a multa será de R$ 127,69 e o motorista perderá 
cinco pontos na carteira de habilitação.)
Já a Proteste Associação de Consumidores 
classificou como “dinheiro jogado fora” a 
obrigatoriedade da troca de extintores veiculares 
do tipo BC pelo ABC. Isso porque a medida do 
Contran não prevê nenhum tipo de treinamento 
dos motoristas para o uso correto do equipamento 
de segurança. 

N o fim de 2014, o Seguro DPVAT completou 40 anos de 
existência. Apenas nos sete anos de administração da 
Seguradora Líder-DPVAT, iniciada em 2008, já foram pagas 

cerca de 3 milhões de indenizações, no montante de R$ 18 bilhões, 
sendo boa parte por invalidez permanente provocada por acidentes 
envolvendo motocicletas.
Criado em 1974, o Seguro DPVAT é um seguro de caráter social que 
indeniza todas as vítimas de acidentes de trânsito no Brasil, sem 
apuração de culpa – seja motorista, passageiro ou pedestre. Oferece 
cobertura para três naturezas de danos: morte, invalidez permanente 
e reembolso de despesas médicas e hospitalares (DAMS). 
O pagamento da indenização é feito em conta corrente ou poupança 
da vítima ou de seus beneficiários, em até 30 dias após a 
apresentação da documentação necessária. O valor da indenização 
é de R$ 13.500 no caso de morte, até R$ 13.500 nos casos de 
invalidez permanente, variando conforme o grau da invalidez, e de 
até R$ 2.700 em reembolso de despesas médicas e hospitalares 
comprovadas.
Os recursos do Seguro DPVAT são financiados pelos proprietários 
de veículos, por meio de pagamento anual. Do total arrecadado, 
45% são repassados ao Ministério da Saúde (SUS), para custeio do 
atendimento médico-hospitalar às vítimas de acidentes de trânsito. 
Já 5% são repassados ao Ministério das Cidades, para aplicação 
exclusiva em programas destinados à educação e prevenção 
de acidentes de trânsito. Os demais 50% são voltados para o 
pagamento das indenizações. 
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Ricardo Xavier, presidente da Seguradora-Líder DPVAT

A Proteste lembrou que poucos países além do 
Brasil exigem a presença de extintores dentro 
dos carros. Estados Unidos, Alemanha, Japão 
e Suécia não obrigam o uso. Na Inglaterra, 
apenas ônibus e táxis têm a exigência.
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MOBILIDADE EM CAPITAIS BRASILEIRAS É PREMIADA NOS EUA

P rêmio internacional de transporte sustentável, o 
Sustainable Transport Award reconheceu medidas 
de três capitais brasileiras – as primeiras do País 

a receber a premiação. São Paulo recebeu o prêmio por 
implantar 150 quilômetros de ciclovias e 460 de faixas de 
ônibus nos últimos dois anos, e também por aprovar, no novo 
Plano Diretor, propostas como a de acabar com a exigência 
de garagens em novas construções.
O Rio de Janeiro foi premiado pelo investimento em 
transporte de alta capacidade, em especial o BRT 
Transcarioca, corredor rápido de ônibus com 39 
quilômetros que atende, em média, 270 mil passageiros 
por dia. Já Belo Horizonte foi reconhecida pelos dois novos 
corredores rápidos de ônibus – que somam 23 quilômetros 
– e por promover mudanças no centro, incluindo ciclovias e 
proibindo a circulação de automóveis em certas ruas.
O prêmio é organizado pelo ITDP, sigla em inglês do 
Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, que 
tem sede em Nova York. O objetivo é reconhecer iniciativas 
que melhorem a mobilidade de pedestres, ciclistas e 
usuários do transporte público, e que reduzam a emissão 
de gases do efeito-estufa. 
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SISTEMAS DE BLOQUEIO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS
EMPRESA EQUIPAMENTO TIPO LOCALIZAÇÃO COMUNICAÇÃO TELEFONE SITE

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br
3T Systems 3T CONTROLE Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
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
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
Guardlider Maxtrack Rastreador GPS GPRS (77) 3451-5461 www.guardlider.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
PROALERTA PRÓ ALERTA / MXT 151+ Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3348-9292 www.proalerta.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 Mirus Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-2005 www.mirus.com.br
Nacional GPS RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-6564 www.nacionalgps.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.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
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

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

Sascar Tecnologia 
e Segurança Automotiva

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

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
SpySat RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

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

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

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

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.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

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

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

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

OnixSat ONIXSLIM CAMINHÃO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.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 Tecnologia
e Segurança Automotiva

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

3S RASTREADORES S300 Plus Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696 www.3srastreadores.com.br
3T Systems 3T CONTROLE Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
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
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
Guardlider Maxtrack Rastreador GPS GPRS (77) 3451-5461 www.guardlider.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
PROALERTA PRÓ ALERTA / MXT 151+ Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3348-9292 www.proalerta.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 Mirus Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-2005 www.mirus.com.br
Nacional GPS RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3078-6564 www.nacionalgps.com.br
Nogartel LT2 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 4195-2779 www.nogartel.com
ONIXSAT ONIX SLIM PASSEIO Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700 www.onixsat.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
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

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

Sascar Tecnologia 
e Segurança Automotiva

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

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
SpySat RST-VT Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB - Telefônica RSV Telefônica/Telefônica GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7438 www.tesb.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

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

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
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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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ANO DO
CAOS?

outras palavras, os números daquele ano já se mostravam 
mascarados por mecanismos artificiais.
Desde 2002, não observávamos qualquer retração no mercado 
automotivo nacional. Entretanto, ano passado, os automóveis 
de passeio tiveram diminuição de 8,1% nos emplacamentos, 
enquanto os caminhões e ônibus tiveram expressiva queda de 
11,5%. Os números seriam certamente ainda piores se não 
tivéssemos as novas antecipações das vendas nos últimos 
meses de 2014, dessa vez provocadas pelo retorno do IPI 
aos patamares originais a partir de janeiro deste ano. Essa 
habitual e dissimulada alteração dos preços por intermédio da 
alteração do IPI ocorre por este tributo ser aplicado quase ao 
final da cadeia de impostos, o que gera impacto quase direto 
no preço final dos veículos. Em um mercado sensível a preços, 
como o brasileiro, uma pequena diminuição provoca aumento 
das vendas. É bem provável que em poucos anos tenhamos, 
novamente, esse mecanismo para alavancar o comércio de 
automóveis se a política econômica não mudar.

EXPORTAÇÕES
As exportações, já bem enfraquecidas nos últimos anos, 
enfrentaram no ano de 2014 elevada queda, atingindo quase 
41%. Nas montadoras de veículos atuantes no Brasil, foi 
comum verificar que áreas internas específicas para esse 
fim foram fechadas, diminuídas ou agregadas a outras 
áreas sem grande correspondência funcional; fato que não 
ocorreu em todas as montadoras, mas foi verificado em 
algumas oportunidades. A estratégia das vendas destinadas 
à exportação passou para as mãos das matrizes em algumas 
empresas, provocando a perda de inteligência e da força na 
exportação local.

P ara a indústria automotiva brasileira, 2015 começa 
carregando o legado negativo do ano que passou. 
Indicativos desse panorama pessimista são observados 

pela queda nas vendas de automóveis, passam pela piora 
no cenário macroeconômico e industrial nacional, atingem o 
desemprego, o aumento da inflação, dos juros ao consumidor e 
do dólar. Todos esses fatores influenciam direta ou indiretamente 
o mercado automotivo brasileiro em todas as suas fases.
A expressiva queda de 7,1% nas vendas de carros, 
comerciais leves e comerciais pesados novos não chegou 
a ser uma surpresa, pois uma tendência de piora desde 
o segundo semestre de 2013 já havia sido observada e 
apontada em diversas oportunidades. A sobrevida que o 
mercado apresentou naquele ano teve como fundamento 
a antecipação das vendas ocasionada pela inclusão dos 
equipamentos de segurança ABS e airbag, obrigatórios 
desde o início de 2014, e a eliminação parcial do desconto 
do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). Em 
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Sofremos hoje de um problema não muito exposto ao público 
geral. Com o mercado interno extremamente aquecido nos 
últimos anos, o foco foi atender essa demanda. O dólar 
também teve sua contribuição, pois elevava o preço do veículo 
em outros mercados, prejudicando as exportações. Mas, 
acima de tudo, o problema crônico foi a falta de um produto 
com a devida qualidade para atender aos mercados europeu 
e norte-americano. Essa tendência tende a ser revertida 
com o Inovar-Auto (assertivo programa governamental 
que prevê veículos com melhor eficiência energética em 
2017). Estamos atualmente vivenciando os mesmos efeitos 
ocorridos na Europa desde 2007, o denominado downsizing, 
ou seja, desenvolvimento de motores menores que gerem a 
mesma potência dos maiores e mais antigos. Novos projetos 
contemplando veículos mais leves, com melhor aerodinâmica 
e novos sistemas powertrain (motor e câmbio) trarão, em 
conjunto com a preocupação da segurança, a necessária 
competitividade que falta aos nossos produtos no exterior.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
O mercado nacional atualmente vivencia uma revolução com a 
chegada e lançamento de novos motores. Diversas montadoras 
instaladas anunciaram novas fábricas ou a ampliação das existentes, 
visando à melhora da eficiência para a obtenção das metas 
estabelecidas pelo Inovar-Auto. Empresas que não se preocupavam 
com a questão da eficiência tiveram de se enquadrar nas novas 
exigências governamentais e do consumidor, que deseja cada vez 
mais um carro que polua menos e gaste pouco combustível.
Importante informar que é notória a aproximação de algumas 
montadoras com os veículos produzidos em escala global e que 
contam com processos internacionais de manufatura, garantindo 
assim a qualidade e a segurança do projeto para condutores e 
passageiros. Mas, infelizmente, ainda é abismal a distância que 
nos separa com relação aos veículos de entrada.

MEDIDA CONTRA A INADIMPLÊNCIA
E o que esperar de 2015? Não existe como esperar um melhor 
cenário ainda este ano. As expectativas são de crescimento 
nulo ou negativo. Considerarmos uma queda de 2,5% não 
seria nenhum absurdo. O mercado estará melhor apenas em 
meados de 2016.
A maior esperança do ano, e que poderá ditar os horizontes do 
mercado, tem fulcro no Poder Judiciário e recebe a denominação 
de Lei 13.043/2014, que, entre tantas diretrizes, trata da 
redução do prazo para a retomada do veículo em casos de 
inadimplência, sem a necessidade de ingresso de ação judicial.
Essa medida era aguardada por todos aqueles que acompanham o 
segmento automotivo, desde financeiras (maiores interessados), 

concessionários e montadoras de veículos (estes com vistas às 
vendas) e pelos especialistas e analistas de mercado.
A diminuição do excesso de procedimentos judiciais para a 
retomada do bem trará os prazos para essa retomada para algo 
perto dos três meses – o prazo anterior era de um ano. Esse 
ganho temporal é importante para a proteção do próprio bem, que, 
quase sempre, era encontrado em péssimo estado de conservação, 
impossibilitando assim a venda por valores de mercado.
A diminuição do prazo em conjunto com a maior certeza de 
retomada do bem em condições satisfatórias impactará na maior 
facilidade da liberação do crédito ao consumidor que se utiliza dessa 
condição (a maioria) – e, assim, em maiores vendas. A Fenabrave 
(Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) 
estima que esse aumento poderá chegar a 30 mil clientes adicionais 
ao mês somente para o segmento de veículos novos.

VENDAS PARA PESSOAS JURÍDICAS
Com relação ao processo de interiorização das vendas, 
acreditamos que ainda perdurará ao longo dos próximos anos. 
Proporcionalmente, observaremos um aumento das vendas 
nas regiões centro-oeste e nordeste do Brasil. Nessas áreas, 
incluindo-se a região Norte, que possui mercado pequeno, o 
potencial de crescimento será maior por existir menos carros por 
habitante do que nas regiões Sul e Sudeste.
Também é importante considerarmos o crescimento do mercado 
de vendas diretas, que passou de uma média de 22% das 
vendas totais cinco anos atrás para quase 30% no último ano. 
Conhecido por “venda a frotistas” ou “vendas a pessoa jurídica”, 
essa modalidade apresenta como característica principal a venda 
em grande volume destinada à pessoa jurídica em sua essência. 
Existe amplo espaço para crescimento no mercado nacional, 
principalmente se comparado a Europa e Estados Unidos, onde a 
atuação no leasing corporativo é grande.
É fato que as vendas diretas são uma modalidade muito 
interessante para os veículos de volume ou quando os 
mecanismos comerciais do concessionário não demonstram a 
força necessária para alavancar as vendas de um determinado 
modelo ou versão. É comum observarmos veículos que estão 
prestes a sair do mercado sendo comercializados aos milhares 
por esse meio. Entretanto, por normalmente possuírem 
descontos elevados, não garantem de forma eficiente e concreta a 
rentabilidade da empresa.
Por aqui, ainda é importante observarmos como essa situação 
impactará o futuro do mercado nacional, haja vista que algumas 
marcas estão dando grande ênfase a esse tipo de negócio. Nesse 
contexto, ao adquirir um veículo na rede de concessionários, o 
consumidor pessoa física paga um montante próximo do valor 
sugerido pela lista de preços; ou seja, um valor mais elevado do que 
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aquele destinado às vendas diretas. Se, no momento em 
que desejar vender esse veículo, o consumidor se deparar 
com o derrame dos veículos proveniente das empresas 
que adquiriram o mesmo modelo na modalidade de vendas 
diretas, em função da oferta e procura, o preço do modelo 
despencará ao ponto do consumidor perder um bom 
montante financeiro. A situação poderá trazer insatisfação 
ao consumidor, que poderá deixar de adquirir veículos da 
marca, perdendo um dos elementos mais importantes no 
processo de compra: a fidelização à marca.

USADOS
Com o mercado de novos em baixa, existe boa 
expectativa para o mercado de veículos usados. Desde 
o ano de 2008, esse mercado sofre com o aumento do 
crédito ao consumidor para a compra de veículos novos 
e com os preços artificialmente reduzidos. Pequenas 
empresas do segmento fecharam, efeito este que vem 
se revertendo ao longo dos últimos dois anos. Esse 
mercado, sempre muito maior que o de novos, estará 
com melhores horizontes em 2015.
Mercado de veículos novos em baixa e mercado de 
veículos usados com potencial de crescimento trarão 
diversas oportunidades para o setor de reposição 
de peças. As autopeças deverão se preparar para 
suprir o mercado de reposição com os itens e peças 
destinados aos veículos usados. Saber compreender 
e conseguir explorar esse mercado, entendendo a 
dinâmica de cada Estado federativo, sua respectiva 
frota circulante, possuir informações fidedignas, 
bem como atuar em distribuição, serão de suma 
importância para o segmento.

PRODUÇÃO EM 2015
Voltando ao mercado geral, os indicadores da 
produção industrial nacional divulgados pelo IBGE 
mostraram queda de 3,1% entre novembro de 2013 
e o mesmo mês de 2014. A indústria automotiva e 

sua contundente queda na produção de 15,3% no ano 
passado foi uma das que mais contribuíram para a 
queda dos números nacionais.
Produção e estoque estão intimamente relacionados. 
Em dezembro último, os estoques totais informados 
pela Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores) estavam em 28 dias em 
comparação com 42 dias em novembro. Como a 
regulação dos estoques não ocorreu por intermédio 
das vendas, teve de acontecer na outra ponta: na 
diminuição da produção em função das férias coletivas, 
antecipação de manutenção de linhas de produção e 
diminuição dos turnos de trabalho. O ano de 2015 
trará números ínfimos relacionados à produção.

VENDAS EM 2015
Ainda sobre os números gerais da indústria, nunca 
é demais recordarmos que nos últimos dez anos a 
indústria automotiva brasileira cresceu 104% em 
vendas, pouco mais de 94% de crescimento para os 
automóveis, quase 200% para os comerciais leves e 
80% para os caminhões e ônibus. Não podemos de 
forma alguma considerar isso ruim! O ano de 2015 
apresentará uma natural acomodação desse mercado.
Essa acomodação, juntamente com a perspectiva de 
queda apontada anteriormente, trará impacto direto 
no emprego do setor. Nunca em números absolutos a 
indústria automotiva brasileira perdeu tantos postos 
de trabalho (12,4 mil segundo a Anfavea) como 
ocorreu ano passado. O ano de 2015 será usado para 
regular os empregos na indústria com há tempos não 
observamos no Brasil.
As altas taxas de juros no mercado varejista, que é 
o utilizado quando se financia a compra de um bem 
material, continuará em 2015 com a finalidade de 
controle inflacionário e, consequentemente, trarão 
menores vendas. A inflação continuará alta e o 
consumidor terá a sensação de perda de seu poder 
aquisitivo. Gastos desnecessários, como a troca de 
veículo, serão postergados.
A indústria nacional, em especial a automotiva, 
tem de se preparar para esses dias piores. A baixa 
expectativa do mercado, a piora dos principais 
indicadores econômicos e o momento por que passa 
o Brasil justificarão a expectativa de um crescimento 
nulo ou, opinião quase unânime entre os analistas, de 
queda nas vendas. 
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NÃO EXISTE COMO ESPERAR UM MELHOR 
CENÁRIO AINDA ESTE ANO. AS EXPECTATIVAS 
SÃO DE CRESCIMENTO NULO OU NEGATIVO. 
CONSIDERARMOS UMA QUEDA DE 2,5% 
NÃO SERIA NENHUM ABSURDO
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