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a segurança viária, a mobilidade e a reparação
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UMA HISTÓRIA QUE  
É A MINHA TAMBÉM

A trajetória da Revista CESVI é uma parte indissociável 
da minha própria vida profissional. Sou editor da publi-
cação há 15 anos e meio já, o que significa que, desses 

100 números da revista, participei de 90%. Como ela é um 
reflexo direto de cada fase do CESVI BRASIL, houve, claro, 
momentos mais e menos estimulantes de se trabalhar com 
ela – como, imagino, deve acontecer com qualquer profis-
sional, em qualquer carreira. Mas posso dizer que, dessa 
década e meia de relação, há dois períodos que considero 
pontos altos dessa jornada incrível. 
Meu primeiro ano como editor, no longínquo ano 2000, foi 
inesquecível. Era uma época em que a própria revista ainda 
estava em fase de amadurecimento – tinha só dois anos de 
estrada – e pude participar ativamente da consolidação de 
uma linguagem editorial e de um estilo de transmitir infor-
mação técnica de um modo atraente e acessível aos diver-
sos públicos com que o CESVI BRASIL se comunica. 
O segundo ponto alto, felizmente, é o atual, que começou 
com a chegada de Almir Fernandes à diretoria do centro de 
pesquisa há alguns anos. Foi quando, juntos, e com a coor-
denação sempre objetiva e aberta a ideias criativas de Ca-
rolina Circelli, fizemos um ajuste de rota, de sintonia, encon-
trando o posicionamento ideal para uma revista que precisa 
respirar estudos, tecnologias e questionamentos realmente 
interessantes para o seu leitor, em vez de ceder à tentação 

do exagero na autorreferência – armadilha comum entre 
publicações que têm seu viés institucional.
Falar de assunto interessante, atraente, polêmico, revela-
dor é o paraíso de todo jornalista, e tenho a plena certeza 
de que, cada vez mais, é desse conteúdo rico que tratamos 
aqui. Não pode ser à toa que esta revista chegou à emble-
mática centésima edição.
Gosto de pensar que tenho deixado minha marca na história 
bonita dessa revista. Mas, se ela chegou tão longe, os maio-
res responsáveis são os engenheiros, técnicos e gestores 
do centro de pesquisa que dá nome a esta publicação. São 
eles que, com seu conhecimento técnico – amiúde procurado 
pela imprensa especializada para colaborar em matérias de 
TV, jornais e revistas –, sugerem nossas melhores pautas e 
desenvolvem conteúdos ricos em informação técnica. Do lado 
de gente tão brilhante assim, meu trabalho fica muito mais 
fácil – e prazeroso.
Obrigado a eles, que mantêm esta revista uma referência de 
informação sobre estudos automotivos e novas tecnologias, 
e muito obrigado a você, leitor, por valorizar um produto que 
tem sido o diário da nossa história por tanto tempo.

Alexandre Carvalho dos Santos
Editor
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Nascido em 2010 e transformado em associação em 
2014, o Programa de Avaliação de Carros Novos 
para América Latina e o Caribe (Latin NCAP) funciona 

como um anjo da guarda dos motoristas latino-americanos. 
Sua missão é informar os consumidores sobre o nível de 
segurança proporcionado por cada modelo de veículo e, ao 
mesmo tempo, fazer com que os fabricantes se empenhem 
para oferecer modelos mais seguros. 
Para isso, o Latin NCAP realiza crash-tests reconhecidos 
internacionalmente e classifica entre 0 e 5 estrelas a 
proteção oferecida pelos veículos, tanto para ocupantes 
adultos quanto para crianças.
Mas a entidade tem ambições maiores: quer incentivar os 
governos da América Latina a aplicarem as regulamentações 
exigidas pelas Nações Unidas quanto aos testes de colisão para 
os veículos de passageiros. Claro, um objetivo nada fácil numa 
região tradicionalmente pouco preocupada com a segurança do 
seu trânsito – como nós, brasileiros, sabemos muito bem.
Para falar sobre as necessidades da América Latina quanto à 
segurança dos veículos – e a diferença que existe entre nós 
e os europeus e americanos nessa questão –, conversamos 

com o uruguaio Alejandro Furas, diretor técnico do Global 
NCAP e secretário geral do Latin NCAP – entidade que conta 
com o CESVI BRASIL como um de seus membros.

No que diz respeito à segurança veicular, 
como você avalia a distância entre as 
práticas da Europa e Estados Unidos 
em relação às latino-americanas – e 
especialmente as brasileiras?
Infelizmente, continuamos 20 anos distanciados de Europa 
e EUA. Enquanto na Europa já em 1996 se exigia proteção 
de ocupantes contra impacto frontal e lateral, sistemas de 
freios avaliados pela norma, apoios de cabeça para proteção 
de impacto traseiro, entre muitos outros recursos, a América 
Latina só recentemente incorporou proteção para impacto 
frontal (com mais flexibilidade que na Europa), ABS (sem ter 
a mesma exigência que para os freios), e não há nada ainda 
quanto a proteção de pedestres e apoio de cabeça. Não temos 
obrigatoriedade do ESC (sistema de controle de estabilidade) 
nem proteção para pedestres contra atropelamento. Quando os 
elementos passam a ser exigidos no Brasil, as normas técnicas 

ENTREVISTA

Alexandre Carvalho dos Santos 

UM EUROPEU MORTO NUM ACIDENTE 
DE TRÂNSITO VALE 800 MIL EUROS – E 
QUANTO VALE UM BRASILEIRO? COMO 
O EUROPEU ‘CUSTA CARO’, FAZ-SE MUITA 
PRESSÃO SOBRE AS MON TADORAS PARA 
QUE O CARRO SEJA O MAIS SEGURO 
POSSÍVEL. JÁ NO BRASIL...

Alejandro Furas, 
secretário geral do Latin NCAP

SEGURANÇA 
VEICULAR NA 
AMÉRICA LATINA
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geralmente são mais flexíveis. Resumindo, temos uma diferença 
grande para a Europa. Um europeu morto num acidente de 
trânsito vale 800 mil euros – e quanto vale um brasileiro? 
Como o europeu “custa caro”, faz-se muita pressão sobre as 
montadoras para que o carro seja o mais seguro possível, para 
que a pessoa nem ao menos quebre uma perna. Já no Brasil...

Quão urgente é a necessidade de 
implementar essas exigências?
Para que uma lei tenha efeito, são necessários alguns anos. É 
por isso que o Latin NCAP pede que sejam incorporados com 
máxima urgência. O ESC pode ser implementado em dois anos 
no Brasil, em vez do prazo divulgado pelo Contran, de quatro a 
seis anos. Cada vez que os governos não tornam um item de 
segurança obrigatório, estão fazendo o jogo das montadoras.

O que é mais preocupante nos veículos 
latino-americanos atuais em relação à 
segurança?
O que mais preocupa o Latin NCAP é a lentidão dos governos. 
Nós temos demonstrado que é possível produzir carros 

seguros e ao mesmo tempo acessíveis na região. Preocupa 
que os governos, e em particular o governo do Brasil, 
possam favorecer a segurança viária com uma flexibilização 
temporária de impostos, e não o façam. Somente com 
incentivo de impostos reduzidos as montadoras podem 
trazer os itens de segurança para o mercado de uma forma 
mais rápida. Outra coisa: quanto mais o governo demora 
a tornar os itens de segurança obrigatórios, mais os 
fabricantes continuam fazendo dinheiro à custa da segurança 
dos brasileiros. Por exemplo, o sistema de controle de 
estabilidade, ESC, hoje pode ser incluído tanto como item 
opcional único ou combinado com outros elementos “de luxo”. 
Quando esse item se tornar obrigatório, as montadoras já 
não poderão cobrar um valor extra dos consumidores, porque 
todos os carros já vão ter esse recurso. 

Na América Latina, quais os países mais 
avançados e os mais atrasados quanto à 
segurança veicular?
O mais avançado é o Equador. Os mais atrasados são 
México, Colômbia e Bolívia. 

QUANTO MAIS O GOVERNO DEMORA 
A TORNAR OS ITENS DE SEGURANÇA 
OBRIGATÓRIOS, MAIS OS FABRICANTES 
CONTINUAM FAZENDO DINHEIRO À CUSTA 
DA SEGURANÇA DOS BRASILEIROS
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O que não pode faltar num veículo hoje para 
ser considerado absolutamente seguro?
O mais seguro possível é que consiga 5 estrelas no novo 
protocolo do Latin NCAP a partir de 2016. Isso significa 
que o carro tem boa proteção em batida frontal, lateral e 
de poste, tem ESC de acordo com a norma ONU, aviso de 
uso de cintos de segurança, Isofix e cadeirinhas apropriadas 
para criança. Além disso, há outros elementos muito 
importantes, como proteção do pescoço em impacto traseiro 
(para ocupantes frontais e laterais), estrutura resistente 
contra capotamento, proteção de pedestres e sistemas de 
frenagem de emergência. Ter apenas airbags e um ESC sem 
norma técnica poderia significar que os elementos não estão 
cumprindo com seu propósito e funções fundamentais.  

Como a divulgação dos resultados  
dos crash-tests do Latin NCAP  
pode influenciar na evolução  
da segurança veicular?
Isto já está acontecendo. As montadoras começam a 
melhorar os carros para que tenham mais estrelas no Latin 
NCAP e, assim, poderem fazer publicidade com elas. A 
informação aos consumidores gera exigências para que as 
montadoras melhorem os carros. Muitas montadoras já 
estão alinhando suas novas plataformas de acordo com as 
novas exigências do Latin NCAP.  

Grande parte da publicidade envolvendo 
veículos dá ênfase à velocidade que o 
carro pode atingir. Isso não desestimula 
uma cultura voltada para a segurança?
No marketing de venda, sempre existem diferentes 
parâmetros – segurança e velocidade são apenas alguns 
entre eles. É claro que dar ênfase à velocidade é um 
argumento de venda, mas o design, preço e consumo baixos 
são argumentos principais, assim como a segurança está 
começando a ser. 

O QUE MAIS PREOCUPA O LATIN NCAP É A 
LENTIDÃO DOS GOVERNOS. PREOCUPA QUE OS 
GOVERNOS, E EM PARTICULAR O GOVERNO DO 
BRASIL, POSSAM FAVORECER A SEGURANÇA 
VIÁRIA COM UMA FLEXIBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA 
DE IMPOSTOS, E NÃO O FAÇAM
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O Brasil é um dos campeões mundiais 
de mortes no trânsito. Você acha que 
os governos latino-americanos (e 
especialmente o brasileiro) estão fazendo 
a parte deles na promoção  
dessa segurança?
Algumas coisas estão sendo feitas, mas não são suficientes, 
nem elas têm sido feitas no tempo necessário. Não se trata 
somente de fazer campanhas publicitárias e incluir novas 
normativas. A normativa relacionada com segurança viária 
tem de ser mais dura e controlada de forma mais eficiente. É 
importante mudar o enfoque da segurança viária, que hoje é 
tratada como se fosse um privilégio. 

De que forma o CESVI BRASIL  
pode contribuir com o Latin NCAP?
O CESVI pode colaborar de muitas formas. Divulgando os 
resultados do Latin NCAP, promovendo o uso de estrelas e 
as avaliações. Também pode pressionar o governo para que 
mude as legislações. O Latin NCAP gostaria que todos os 
países da região, por meio de seus governos, pelo menos 
tornassem obrigatório que todos os carros novos vendidos, 
assim como têm uma classificação de emissões e consumo, 
também tivessem as estrelas do Latin NCAP. O CESVI 
também pode ajudar para que o governo acelere a inclusão 
de mais tecnologias de segurança, o quanto antes, e que as 
montadoras tenham benefícios de imposto para isso.  

ASSISTA AO VÍDEO: CRASH DA TOYOTA RAV4

Na última divulgação de resultados 
dos estudos de segurança do Latin 
NCAP em 2015, a entidade trata 
da Toyota Rav4, comercializada no 
mercado brasileiro. Fabricado no 
Japão, o modelo conseguiu obter as 
cinco estrelas no tocante à proteção 
do ocupante adulto e quatro estrelas 
para a proteção infantil – uma 
excelente classificação. Segundo o 
Latin NCAP, a estrutura do veículo 
é forte e os três airbags e cintos 
de segurança protegem bem os 

ocupantes no impacto frontal. O carro 
oferece boa proteção no impacto 
lateral. A Rav4 conta com três 
airbags frontais (cabeça e peito do 
motorista, joelhos do
motorista e a cabeça e peito do 
acompanhante), freios ABS em 
quatro canais e lembrete de cinto de 
segurança para passageiros da frente, 
como padrão em todas suas versões.
A Hilux e Rav 4 são os primeiros 
modelos testados pelo Latin NCAP 
a utilizar a nova geração de SRI, 

chamada i-Size, que mostram 
importantes benefícios para a 
proteção dos ocupantes crianças.
Assista ao vídeo do crash-test feito 
pelo Latin NCAP:  
https://goo.gl/dhLPpH
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ÓRION V6
NOVA VERSÃO DO SISTEMA DE ORÇAMENTOS DE REPARO 
DO CESVI TEM FOCO TOTAL NO GANHO DE PRODUTIVIDADE 
PARA A REGULAÇÃO DO SINISTRO

Seguradoras, reguladoras e oficinas buscam 
a todo tempo se reinventar de olho no 
aumento da produtividade. Dentro da 

gama de processos e serviços desses players, 
a área de regulação de sinistro é uma das que 
apresentam grandes oportunidades de evolução, 
seja por novos modelos de negócios e inovação, 
seja por uma maior capacitação do seu capital 
intelectual e técnico.
Com o objetivo de contribuir nesse processo 
evolutivo, o CESVI desenvolveu a Versão 6 do 
Órion Orçamentos – uma novidade com foco 
100% na produtividade para a regulação de 
sinistro. Além de proporcionar uma melhor 
assistência ao cliente, essa sexta versão do 
Órion trouxe funcionalidades que agregam 
agilidade, visibilidade, fluxo de processos... tudo 
isso numa ferramenta de fácil manuseio, para 
atender a toda a cadeia de sinistro de automóvel 
de uma empresa.
Confira a seguir as novidades dessa versão 6 do 
sistema de orçamentos do CESVI.

NOVA TELA  
“Quanto menos cliques melhor.” Se fizermos 
uma análise de quantos cliques um usuário tem 
de fazer para elaborar um orçamento, será fácil 
perceber que, para aumentar a sua produtividade, 
diminuir essa quantidade de cliques é uma ótima 
opção. Foi pensando nisso que o CESVI chegou 
à nova tela de orçamentos do Órion V6, com 
cores que destacam a seleção de abas e peças 
selecionadas e inseridas no orçamento. 

Davinil Reis Adenilton Cerqueira

Além disso, essa nova tela possibilita a troca 
de serviços, sem que haja a necessidade de 
exclusão e inclusão da peça. Com apenas um 
clique, se torna possível alterar um serviço de 
uma peça, excluí-la, ou até mesmo alterar uma 
peça de estimativa para definitiva.
A expansão e a nova localização da lista de 
peças proporcionam uma maior visualização dos 
dados contidos na lista; as alterações ficaram 
mais fáceis de realizar e visualizar, com maior 
praticidade para edição e inclusão dos dados.

BARRA DE CUSTOS 
Esse recurso permite acompanhar 
detalhadamente o progresso dos valores do 
orçamento, com os custos incorridos durante 
a orçamentação, bem como valores de peças, 
serviços e o custo total líquido do orçamento.
A visibilidade e o acesso aos dados financeiros 
excluem a necessidade de se acessar o 
relatório sempre que o usuário precisar 
visualizar os dados.

PREENCHIMENTO  
AUTOMÁTICO 
O preenchimento automático dos laudos de 
salvado e PMG, disponível nessa versão, é algo 
que torna a ferramenta ainda mais funcional 
e assertiva, pois, à medida que as peças 
são inseridas no orçamento, elas vão sendo 
automaticamente qualificadas nos laudos de 
salvado e PMG como avariada e danificada.
Ainda assim, é possível optar pelo 

Luciana Ruffato
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preenchimento obrigatório do laudo de salvado 
sempre que o orçamento atingir o percentual de 
indenização integral.
O novo laudo de salvado poderá ser customizado 
de acordo com a necessidade do cliente.

SLA 
Num ambiente em que cada minuto conta, 
é muito importante que os prazos sejam 
cumpridos. Pensando nisso, a Versão 6 traz 
um sinalizador de SLA que permite que a 
seguradora defina seus prazos, tanto para 
seus colaboradores como seus prestadores. 
Isso para cada etapa do processo, que vai 
desde a distribuição, a partir do momento 
em que a vistoria é gerada no sistema, até 
a etapa de orçamentação e regulação. Os 
sinalizadores indicam se a vistoria está dentro 
do prazo estipulado ou se já atingiu o prazo 
de SLA. Dessa forma, se a vistoria estiver no 
prazo, é sinalizada na cor verde; caso o prazo 
esteja esgotado, isso será sinalizado na cor 
vermelha, com legenda informando o status de 
cada situação.

ESTIMATIVA 
Sabe aquela situação em que não é possível 
precisar se uma peça foi afetada ou não na 
colisão de um veículo? Pois bem, para garantir 
que somente peças realmente danificadas sejam 
pagas, a partir dessa nova versão, tornou-se 
possível incluir peças em estimativa (E) no 
orçamento, e somente após uma avaliação 

posterior inseri-la em definitivo ou não. Assim, o 
regulador, no momento em que se deparar com 
uma situação em que tecnicamente não seja 
possível avaliar sobre avarias em determinadas 
peças, poderá inserir peças e serviços somente 
como estimativa – não fazendo parte do 
orçamento inicial. 
A visualização será sempre transparente, e 
as peças e serviços que foram estimadas não 
aparecerão no relatório principal do orçamento.

FOTOS DE SEGURADO  
E TERCEIRO NA MESMA TELA 
Como saber se há nexo causal entre segurado e 
terceiro?
Foi pensando nisso que, na nova tela de 
orçamentação do Órion, é possível visualizar 
numa única tela, sem a necessidade de acessar 
outros sinistros, fotos do segurado e terceiro(s), 
com vínculos entre eles. Assim, a análise dos 
danos fica mais assertiva, justa e imparcial, o 
que gera precisão na regulação, ganho de tempo 
e melhoria no processo. 

GRÁFICO DE CUSTO 
O gráfico de custo disponível na nova tela de 
orçamentos é essencial para a visualização da 
evolução percentual do sinistro, informando 
por meio de cores e legendas que o orçamento 
atingiu uma indenização parcial ou integral 
– sendo que o procedimento por parte do 
regulador deverá ser outro quando um 
orçamento atinge uma perda total. 
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O sistema de gestão de custos que configuram 
o preenchimento do gráfico é calculado pela 
inclusão de peças, serviços e insumos, com a 
dedução da franquia quando houver; ou seja, é 
calculado sempre o valor líquido do orçamento 
em relação ao valor de mercado do veículo ou 
até mesmo da importância segurada.

LOGOTIPO 
Seu logo, sua marca. A Versão 6 permite  
que a empresa usuária insira seu logo  
na tela do orçamento, uma valorização  
da assinatura do cliente. 

um sinistro sejam concluídos, melhor será para 
todas as partes envolvidas no processo. Dessa 
forma, será possível concluir o serviço, garantir 
que seus clientes saiam satisfeitos e a vaga na 
oficina seja disponibilizada para outro serviço. 
E qual a importância de um software de 
orçamentação para esse ganho de tempo?
O sistema Órion auxilia a oficina na gestão de 
sinistros e possibilita que tenha acesso a todas 
as informações do sinistro, além de possuir 
um banco de dados atualizado, integrado em 
todas as etapas de sinistros, com todas as 
informações necessárias para a conclusão de um 
orçamento. O tempo total para a conclusão do 
sinistro é reduzido consideravelmente.

Para seguradoras e frotistas 
Em seus diversos módulos, o Órion oferece um 
atendimento corporativo operacional sempre 
presente. Sua plataforma on-line e off-line 
possibilita a realização de orçamentos em 
qualquer ambiente, com acesso ou não a uma 
conexão de internet. 
Sua tabela tempária, o Baremo, possui diversos 
mecanismos que tornam a ferramenta mais 
segura para seus usuários, impedindo o 
pagamento de peças e serviços em duplicidade, 
além de contabilizar valores de insumos com 
pintura de acordo com a área da peça.

Para reguladoras 
Traçar rotas operacionais de orçamentos e 
sinistros, com a aplicação de itens e etapas 
necessárias para a conclusão dos processos, 
gera um projeto mais ágil e, acima de tudo, com 
um custo acessível. 
A possibilidade de trabalhar com uma 
ferramenta on-line e off-line torna possível 
a realização de vistorias mesmo diante 
de possíveis imprevistos. Dessa forma, o 
sistema Órion contribui com o compromisso 
das reguladoras em cumprir prazos 
estabelecidos com seus clientes, minimizando 
o impacto de problemas técnicos em 
equipamentos dos peritos. 

VÍDEO 
Quer mais informações sobre o Órion V6? 
Assista a este vídeo exclusivo sobre as 
características e funcionalidades do sistema, 
produzido pelo CESVI BRASIL:  
http://goo.gl/Ir8Xgc 

VANTAGENS DO SISTEMA 
O Órion é o único sistema de orçamento que 
proporciona uma padronização de mão de 
obra, insumos e materiais, com um amplo 
conhecimento técnico que advém do único  
centro de pesquisa automotiva de reparação  
do Brasil. Sua plataforma online, 100% em 
nuvem, garante que as informações sejam 
transmitidas em tempo real, proporcionando 
um ganho de tempo na etapa de orçamentação, 
além de agilidade na aprovação do sinistro.

Para oficinas 
Hoje em dia é cada vez mais comum nas oficinas 
a busca por espaço em seu pátio produtivo. 
Sabemos que quanto menos tempo demorar 
para que todos os trâmites burocráticos de 
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É um módulo de gestão de fornecimento 
de peças que permite obter a aceitação de 
preços de peças em meio a um universo de 
distribuidores previamente cadastrados – 
graças a um gerenciamento de toda a cadeia. 
O módulo está integrado com todas  
as mediadoras e é utilizado por mais de  
500 fornecedores.

É o módulo que gerencia toda a cadeia 
relacionada a um salvado, desde a decretação 
da indenização integral até o momento da 
venda do veículo.

Módulo que permite um controle completo 
das atividades de envio e recebimento de 
processos, mensurando inclusive o tempo de 
cada ação tomada.

Grande facilitador do processo de vistoria. Faz a 
interface de gerenciamento de vistorias prévias, 
agilizando e simplificando o envio, recebimento e 
verificação de informações para a identificação 
de danos já existentes.

Este módulo proporciona todas as informações 
necessárias para a tomada de decisões 
estratégicas no gerenciamento de sinistros. Faz 
isto por meio de uma ferramenta de BI – 
Business Intelligence, e está integrado a todos 
os outros módulos do Órion.

Este módulo praticamente acaba com uma 
dor de cabeça constante entre oficinas e 
seguradoras: o vai-e-vem de notas fiscais com 
erros – o que gera retrabalho e perda de tempo 
na liberação do pagamento do reparo.

SEJA CLIENTE DO ÓRION 
Conheça a mais completa ferramenta de orçamentação do Brasil,  
solicitando uma apresentação do Órion Orçamentos.

Roberto Barroso
E-mail: rbarroso@cesvibrasil.com.br 
Telefone: (11)3948-4824 / 4819 / 4844
Você também pode realizar de forma prática e gratuita  
o treinamento do Órion Orçamentos.  

Basta enviar um e-mail para o canal treinamento@orionbr.com.br

CLIENTES DO ÓRION
+ DE 25 REGULADORAS
+ DE 2.000 OFICINAS
6 SEGURADORAS
1 FROTISTA

MÓDULOS 
Conheça a seguir outros módulos que fazem parte do sistema Órion.
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100 FATOS
QUE MUDARAM 

O MUNDO 
AUTOMOTIVO
Foi em 1998 que a primeira edição da Revista CESVI chegou ao mercado. A matéria de 
capa, naquela ocasião, tratava do Baremo – a tabela de tempos de reparação automotiva, 
introduzida no Brasil pelo CESVI, como forma de proporcionar padrões de duração de cada 
serviço da oficina e assim estabelecer uma referência técnica para as negociações entre 
reparadoras e companhias de seguros. De lá para cá, a revista atravessou uma virada de 
século, mudanças de governo, a chegada de novíssimas tecnologias e um crescimento do 
volume de vendas no mercado brasileiro.
Ao longo desses 18 anos, as matérias da revista refletiram, em parte, muitas dessas 
reviravoltas e também as evoluções da tecnologia automotiva que se deram no país 
paralelamente ao disparo nas vendas. Mas os temas que permearam as 100 edições da 
Revista CESVI até agora não são só um espelho desse momento presente. Eles são fruto 
de toda uma história de grandes invenções, de empresários e engenheiros pioneiros, de 
mudanças na lei e passos fundamentais da segurança viária e da reparação automotiva.
Então, para tornar esta 100ª edição da revista ainda mais marcante, reunimos 100 fatos 
históricos – alguns bem antigos, outros muito atuais – que transformaram tudo o que se 
refere aos carros, no Brasil e no exterior, deixando como legado uma série de conquistas e 
também de necessidades de aprimoramento no nosso mundo... o mundo automotivo. 
Aperte os cintos e ajeite o retrovisor. Agora você vai embarcar numa verdadeira jornada pelo 
tempo, dos primeiros veículos a combustão ao futurismo dos carros autônomos. Boa viagem.

Alexandre Carvalho dos Santos
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ANCESTRAIS DO CARRO 
O nascimento oficial do automóvel 
como o conhecemos data de 1886, 

com o surgimento do Benz Patent-
Motorwagen, criação do inventor 

alemão Karl Benz (veja mais sobre 
ele e sua criação na página 18). Porém, antes que Benz 
apresentasse ao mundo seu carro movido a gasolina, outras 
invenções e protótipos pavimentaram o caminho.
Em 1768, o inventor francês Nicolas-Joseph Cugnot 
criava o primeiro veículo terrestre movido a vapor para 
transporte de pessoas: era o fardler à vapeur. A geringonça 
era pesada, praticamente um trator com uma enorme 

O VEÍCULO A 
COMBUSTÃO
Os primeiros automóveis 

realmente práticos com 
motores de combustão interna, 

movidos a gasolina, foram concluídos quase 
simultaneamente por diversos inventores 
alemães que trabalhavam de maneira 
independente. Karl Benz recebeu uma patente 
por sua invenção em 1886 e começou a 
primeira produção de automóveis da história em 
1888.
Para não falar que as invenções foram todas 
na Alemanha, o italiano Enrico Bernardi, da 
Universidade de Pádua, em 1882, patenteou 
um motor a gasolina de 0,024 cavalos de 
potência e 122 cc, e o encaixou no triciclo do 
seu filho. Até aí, estava mais para um brinquedo, 
mas Bernardi ampliou o triciclo em 1892 para 
transportar dois adultos. 

caldeira a vapor na dianteira. 
Mas a grande novidade, para 
a época, foi que, no lugar onde 
anteriormente haveria um cavalo, o 
veículo tinha uma roda dianteira (era um 
triciclo). Justamente por causa dessa caldeira, o “carro” era 
muito instável, com um desequilíbrio grande de peso.
Por sua inviabilidade prática, logo a ideia seria abandonada. 
Mas acabou servindo de inspiração a outros inventores. 
Como o parisiense François Isaac de Rivaz, que criou, 
em 1807, o primeiro carro movido a combustão interna, 
abastecido por hidrogênio.

01

02

OS DESBRAVADORES QUE POSSIBILITARAM 
O INÍCIO DO CARRO E DA INDÚSTRIA 
AUTOMOBILÍSTICA PASSAM POR INVENTORES 
ALEMÃES, GETÚLIO VARGAS E ATÉ ADOLF HITLER

O primeiro carro a vapor,  
agora peça de museu
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NA REVISTA CESVI
Falamos da história do seguro no Brasil e no mundo na edição 93 da revista. 
A chamada da matéria dizia: “Dos babilônios que queriam garantir seus 
camelos à vinda da Família Real Portuguesa ao nosso país, conheça as maiores 
curiosidades sobre os primórdios da atividade securitária no Brasil e no mundo”.

FORD T
Cinco anos depois que o americano Henry Ford 

inventou a linha de montagem de veículos (leia sobre 
isso na página 18), metade dos carros existentes nos 

Estados Unidos eram o seu modelo Ford T, que aqui no Brasil ficou 
conhecido como Ford Bigode – o carro mais popular da primeira fase da 
história automotiva. E eram todos da mesma cor. “O cliente pode ter um 
carro na cor que desejar, desde que seja preto. Um homem temente a 
Deus não vai comprar carros de cores berrantes”, dizia o industrial. A 
preferência tinha outra razão de ser: a cor preta secava mais rápido.

GETÚLIO VARGAS  
O PAI DA INDÚSTRIA  

NO BRASIL
Em 1951, o presidente Getúlio Vargas 

encomendou um estudo sobre a viabilidade 
de implantar uma indústria de carros no país, e a então 
Comissão de Desenvolvimento Industrial partiu para o 
exterior com a missão de atrair fabricantes estrangeiros 
– em troca de isenções fiscais e a garantia de remessas 
de lucro para as matrizes. A Volkswagen foi a primeira a 
chegar, em 1953, inaugurando sua fábrica no bairro do 
Ipiranga, em São Paulo. 

REVISTA QUATRO RODAS
Reflexo da nascente indústria automobilística 

brasileira foi o lançamento, em 1960, da revista 
Quatro Rodas, pela Editora Abril. Na primeira edição, 

os então editores Roberto Civita e Mino Carta percorreram os 407 
quilômetros da Via Dutra, a principal ligação rodoviária do país.

FUSCA:  
O CARRO DO  

POVO (ALEMÃO)
Jorge Ben pode cantar por aí 

que a grande vantagem de morar num país 
tropical, abençoado por deus, é ter um fusca 
e um violão. Mas o carrinho que caiu nas 
graças dos brasileiros foi criado para agradar 
a um povo de outro hemisfério: o alemão. 
Foi o próprio Hitler quem encomendou um 
carro simples e barato, para ser produzido 
em massa. No começo, o nome do carro 
de motor na traseira era simplesmente 
Volkswagen (traduzindo: “carro do povo”). Mas 

o führer não chegou a ver o sucesso 
do Fusca. Embora tivesse sido 

lançado em 1938, a Segunda 
Guerra Mundial impediu 
que o veículo tivesse 
produção em massa 
imediatamente – coisa que 
só foi acontecer após o fim 

do conflito, em 1945.

NASCE O SEGURO 
NO BRASIL

Por aqui, devemos o começo 
da atividade securitária à 

incapacidade de Portugal resistir aos avanços de 
Napoleão Bonaparte na Península Ibérica. Com 
a vinda da Família Real Portuguesa e a abertura 
dos portos, que intensificaram a navegação no 
Brasil, as viagens marítimas luso-brasileiras 
precisaram de garantias financeiras. Foi nesse 
contexto que surgiu a primeira seguradora 
nacional: a Companhia de Seguros Boa-Fé.
E, em 1862, o Brasil passou a contar com as 
primeiras sucursais de seguradoras que tinham 
suas sedes no exterior. Na época, não havia 
ainda uma carteira de automóvel – lógico, os 
automóveis ainda não tinham sido inventados.
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 Os Fuscas  
originais, de 1938
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KARL BENZ (1844 – 1929)
INVENTOR DO AUTOMÓVEL
Um triciclo com pneus de bicicleta, chassi 
de madeira, volante em forma de manivela e 

uma novidade incrível para a época: um motor 
na parte traseira. Com capacidade de chegar a, 

no máximo, 8 km/h, esse foi o Benz Patent-Motorwagen 
– o primeiro automóvel do mundo movido por um motor de 
combustão interna, apresentado publicamente em julho de 1886.
Seu inventor foi o engenheiro alemão Karl Friedrich Benz que, além 
de patentear o primeiro automóvel, patenteou todos os processos 
que tornaram o motor de combustão interna viável para uso 
em automóveis. Como se não bastasse, ele também foi um dos 
fundadores pioneiros da marca Mercedes-Benz.
Curiosamente, um dos grandes acontecimentos da época se 
deve à esposa de Karl, Bertha Benz. Com a desculpa de ter 
de visitar a mãe – e sem contar nada ao marido –, Bertha 

colocou os dois filhos adolescentes num 
Benz Patent-Motorwagen e viajou 106 
quilômetros com o “carro”. Foi a primeira 
viagem de longa distância da história. A intenção oculta de 
Bertha era provar ao marido que o automóvel deles, sendo 
capaz de empreender viagens longas, tinha um potencial 
de vendas enorme, sendo útil mesmo para o transporte de 
pessoas – não era somente uma curiosidade para os ricos 
mostrarem a seus amigos, como Karl imaginava. Além 
disso, a viagem de Bertha estimulou um avanço tecnológico 
nos automóveis Benz – ela relatou todos os problemas 
que teve com o carro durante a jornada, fazendo com que 
Karl trabalhasse na inclusão de uma terceira marcha, para 
conseguir encarar subidas, e no aprimoramento do sistema 
de frenagem.
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TRÊS PERSONAGENS QUE, POR MEIO DA 
INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO OU 
CAPACIDADE CRÍTICA, DEIXARAM UM LEGADO 
FUNDAMENTAL NA HISTÓRIA DO CARRO
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NA REVISTA CESVI
A edição 96 da revista trouxe 
um perfil completo de Henry 
Ford na seção Máquinas Pop, 
com o título “O inventor da 
indústria”. Além de abordar 
o empreendedorismo e a 
inovação do inventor da linha 
de montagem, a matéria 
revela um lado polêmico do 
americano: o antissemitismo e 
a simpatia pelos nazistas.

A invenção de Ford que mudaria a 
história do mundo começou com uma 

visita a um matadouro de bois. Naquele 
local, o empreendedor prestou uma atenção 

especial na forma como os animais iam sendo trabalhados: cada 
boi abatido ficava pendurado pelas patas traseiras e seguia por 
uma linha de corte. Ao longo dessa linha ficavam açougueiros 
parados, cada um num trecho específico dessa linha, já com sua 
ferramenta nas mãos. A cada “estação de trabalho”, um desses 
profissionais cortava uma parte específica do boi, cujo corpo 
seguia pela linha até só sobrar a carcaça.
O que Ford viu ali era uma desmontagem do boi. E se o 
sentido fosse o inverso? E se, em vez de tirar partes do 
produto, fôssemos acrescentando? E se esse produto fosse 
um automóvel?
Foi a partir dessa ideia que Henry Ford concebeu a linha de 
montagem – um elemento fundamental para o desenvolvimento 
da indústria automotiva. Até então os carros eram montados 
de maneira praticamente artesanal. Foi em 1913 que sua 
empresa – a Ford Motor Company – adotou o sistema de linha 
de montagem. A vantagem não estava só em permitir que a 
produção dos veículos fosse mais rápida. A fabricação em massa 

RALPH NADER (1934 –    )
UM VOZ PELA SEGURANÇA 
Se você acha bom que a indústria automotiva faça 
recalls para corrigir defeitos que podem colocar a 

segurança viária em risco, agradeça ao americano 
Ralph Nader. Escritor, palestrante e ativista pelos 

direitos dos consumidores, ele lançou em 1965 o livro 
Unsafe at Any Speed (“inseguro em qualquer velocidade”), no qual apontava 
que muitos carros americanos eram inseguros, refletindo displicência da 
indústria quanto a sistemas de segurança. 
A repercussão de seu livro e seu ativismo em favor do consumidor de 
automóveis teve importância fundamental para que o Congresso dos 
Estados Unidos aprovasse o “National Traffic and Motor Vehicle Safety 
Act”. A partir dali, a legislação exigiu uma responsabilidade inédita das 
montadoras em relação à segurança de seus modelos, começando 
com cintos de segurança e para-brisas mais resistentes. Uma 
revolução em prol de veículos mais seguros que teve repercussão no 
mundo inteiro.
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transformou um item de luxo – afinal, 
era produzido artesanalmente – num 
produto de consumo. E a praticidade do novo 
sistema viabilizou a redução da jornada de trabalho dos operários. 
Na linha de montagem de Ford, o carro seguia por uma esteira 
em movimento, enquanto os operários iam colocando as peças 
– cada um com uma função determinada. Havia funcionários 
específicos para a instalação do motor, para a direção, para 
colocar os pneus, fazer a pintura, etc. Ao todo, um automóvel 
inteiro era montado em pouco menos de duas horas. O que 
representava a velocidade da luz em comparação com o sistema 
artesanal anterior.
Mas vale enfatizar uma coisa: Ford é reconhecido mundialmente 
como o empreendedor que revolucionou a produção de veículos. 
Mas ele foi mais que isso. Porque a linha de montagem 
foi adaptada e utilizada por inúmeros setores da indústria. 
Modernizando de vez as técnicas de fabricação dos mais diversos 
produtos. E permitindo a globalização de itens que, sem uma 
linha de montagem, permaneceriam fenômenos locais. Imagine 
se cada telefone celular fosse construído à mão... Além das 
dificuldades técnicas, a demora inviabilizaria uma produção em 
massa. E consequentemente as exportações também.

HENRY FORD (1863 – 1947)  
O PAI DA LINHA DE MONTAGEM

Revista CESVI 19



20

MATÉRIA DE CAPA

A PRIMEIRA COLISÃO
A primeira batida de trânsito no mundo 
aconteceu nos Estados Unidos em 

1891: o pioneiro da insegurança viária foi 
William James Lambert, da cidade de Ohio. O 

motorista passou por cima da raiz de uma árvore, perdeu o 
controle do veículo e se chocou com um poste. Já no Brasil, 
o primeiro acidente envolveu celebridades. Foi com o carro do 
abolicionista José do Patrocínio, no Rio de Janeiro, mas quem 
estava dirigindo não era ele. O motorista era o famoso poeta 
parnasiano Olavo Bilac. O automóvel se chocou com uma 
árvore, na Estrada Velha da Tijuca.

A PRIMEIRA  
VÍTIMA FATAL
O título infeliz coube à cientista 

irlandesa Mary Ward, cujo primo, 
William Parsons, tinha construído um 

carro movido a vapor. Em 31 de agosto de 1869, Mary 
viajava com a família no carro construído pelo parente 
quando, numa curva de estrada, caiu do automóvel e 
foi atropelada pela roda do veículo. Morreu na hora. O 
médico que a atendeu relatou que a causa da morte foi 
um pescoço quebrado.

SE BEBER, NÃO DIRIJA 
DESDE O SÉCULO 19

O carro mal tinha acabado de ser 
inventado e a combinação de álcool e 

direção já provocava acidentes. O primeiro relatado 
envolvendo ingestão de bebidas alcoólicas ocorreu no 
ano de 1897 quando George Smith, motorista de táxi, 
bateu seu veículo em um edifício – e assumiu ter feito 
a barbeiragem por influência da bebida alcoólica. O 
primeiro Estado americano a estabelecer leis sobre dirigir 
alcoolizado foi Nova York, no ano de 1910. Entretanto, 
as leis não especificavam qual era o limite de embriaguez 
aceitável (ou melhor, inaceitável).

11 13

12

ACIDENTES NAS RUAS E ESTRADAS 
ESTÃO ENTRE AS PRINCIPAIS 
CAUSAS DE MORTES NO MUNDO
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ESTUDO APONTA: PEDESTRES 
SÃO AS MAIORES VÍTIMAS 

Andar a pé é o meio de transporte mais 
comum no mundo, pois representa até 50% 

dos deslocamentos em áreas urbanas e quase 
todos os motoristas são pedestres em algum momento de sua 
jornada. No entanto, os pedestres são o grupo mais vulnerável 
dos participantes do trânsito. Mais de 20 mil pedestres morrem 
anualmente em todo o mundo. Foi isso que um estudo do Centro 
de Tecnologia da Allianz sobre segurança viária confirmou.
O estudo ainda aponta que, no Brasil, a frota de veículos 
mais do que duplicou desde 1998, mas o desenvolvimento 
da segurança viária progrediu mais lentamente do que a 
motorização. Os pedestres brasileiros representam entre 28% 
e 36% de todas as mortes em acidentes rodoviários. O número 
é grande se comparado à Holanda, que tem a menor proporção 
de mortes de pedestres entre os países da União Europeia, 

10%, ou mesmo aos 17% registrados nas vias americanas. 
A situação é ainda mais grave em países de renda baixa 

e média, onde 84% das estradas não têm calçadas. 
Bangladesh, cuja taxa de morte de pedestres em 
acidentes alcança 50%, não tem calçadas em 
80% das vias, o que força as pessoas a andarem 
nos acostamentos.

MATANDO PEDESTRES 
DESDE 1896

A inglesa Bridget Driscoll foi a primeira 
pedestre morta em um atropelamento. 

Ela estava atravessando a rua, na Londres 
de 1896, quando sofreu o impacto fatal de um carro 
“voando baixo” a incríveis 6 km/h, guiado por um motorista 
sem licença para dirigir. (O que não era considerado 
infração, porque na época essa licença ainda não havia sido 
inventada.) O médico legista que atestou o óbito de Bridget, 
por ferimentos na cabeça, declarou que essa forma até 
então inédita de morte parecia uma fatalidade que não se 
repetiria no futuro: “acredito que esse tipo de bobagem [o 
atropelamento] nunca acontecerá novamente”.

1514
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PEDESTRES: MAIOR  
A VELOCIDADE, MAIOR 
A FATALIDADE

Morrer em um acidente com um 
carro a 30 km/h é 80% menos fatal 

para um pedestre que a 50 km/h. A verdade é que 
um pedestre tem 90% de chance de sobreviver se 
for atingido por um carro a 30 km/h, menos de 50% 
de chance a 45 km/h e quase nenhuma chance se for 
atingido por um veículo a 80 km/h.

ACIDENTES DERAM 
ORIGEM AO SEGURO  
DE AUTOMÓVEL

No fim do século 19, as colisões de 
automóveis contra outros carros, pedestres, 

árvores e cavalos já eram tantas que não demorou para que 
acendesse a lâmpada sobre a cabeça de alguém, e o primeiro 
seguro contra acidentes de automóvel fosse inventado. Mérito 
da inventividade dos americanos: em 1897, Gilbert J. Loomis, 
cidadão de Ohio, foi o primeiro segurado a ter uma apólice que o 
indenizaria caso seu carro matasse ou machucasse alguém, ou 
destruísse propriedade alheia. Aquela apólice foi o marco zero da 
história da carteira de automóvel. 

A 9ª MAIOR CAUSA  
DE MORTES
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 

3 mil pessoas morrem por dia nas estradas 
e ruas por acidentes de trânsito – que é a nona 

maior causa de mortes no mundo. Esse tipo de acidente é o 
primeiro responsável por mortes na faixa de 15 a 29 anos de 
idade, o segundo na faixa de 5 a 14 anos e o terceiro na faixa 
de 30 a 44 anos. 

PREVISÃO 
PARA 2020
A Organização 

Mundial da Saúde 
ainda estima que 1,9 

milhão de pessoas devem morrer no 
trânsito em 2020 (passando da nona 
para a quinta maior causa de mortes no 
mundo). Não, não vai melhorar...

BEBEDEIRA NA 
CALÇADA TAMBÉM 
PODE SER FATAL

Ao contrário do que se pensa, a 
ingestão de bebida alcoólica não é 

um problema somente para motoristas. Estudos 
mostraram presença de álcool no sangue de 90% 
dos pedestres feridos em acidentes. 

DA IRRESPONSABILIDADE 
AO VOLANTE, NASCE O 
BAFÔMETRO 

Antigamente, a única forma de 
verificação de alcoolemia em um indivíduo 

era por exames de urina ou sangue – métodos 
demorados e nada práticos. A necessidade 
de detectar a presença da substância no 
sangue de forma rápida e não invasiva 
fez com que, em 1953, o policial e ex-
professor universitário americano Robert 
Borkenstein inventasse o bafômetro: um 
aparelho que permitia detectar os níveis 
de álcool pelo ar exalado pelos pulmões. 
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ACIDENTES  
CUSTAM CARO 
Outro dado da OMS: os acidentes 

de trânsito já representam um 
custo de US$ 518 bilhões por ano 

no mundo – de 1% a 3% do produto 
interno bruto de cada país.

PAÍSES QUE MAIS  
MATAM NO TRÂNSITO
Mais uma estatística que 

envergonha (ou que deveria 
envergonhar) os brasileiros. O 

Brasil aparece em quinto lugar entre os países 
recordistas em mortes no trânsito. Confira os 
que mais matam (juntas, essas dez nações são 
responsáveis por 62% das mortes por acidentes):
1º - Índia  6º - Irã
2º - China 7º - México
3º - Estados Unidos 8º - Indonésia
4º - Rússia 9º - África do Sul
5º - Brasil 10º - Egito

SOMOS VICE-
CAMPEÕES DE 
FATALIDADES 

COM MOTOS
Segundo o Mapa da 

Violência 2012, feito pelo Instituto 
Sangari, o Brasil é o segundo país do 
mundo em número de vítimas fatais 
decorrentes de acidentes envolvendo 
motocicletas, com 7,1 óbitos para cada 
grupo de 100 mil habitantes. Só não 
estamos piores que o Paraguai, com 7,5 
mortes nessa mesma proporção.

CELEBRIDADES 
As estatísticas da violência no trânsito mundial 
não costumam revelar os dramas individuais 

das pessoas vitimadas nos acidentes. Mas a coisa 
muda de figura quando se trata de celebridades.

Paul Walker –  O ator de Velozes e Furiosos morreu quando o Porsche 
em que estava (sentado no banco do passageiro) bateu em um poste 
em alta velocidade e pegou fogo.
James Dean – Famoso principalmente pelo filme Juventude 
Transviada, o ator gostava de correr com seu Porsche 500 Spyder. 
Em 1955, esse hobby acabaria quebrando seu pescoço numa colisão 
com outro veículo. Dean tinha apenas 24 anos.
Chico Science – A Nação Zumbi estava no auge quando seu líder 
morreu, em 1997, num acidente na estrada que vai do Recife a 
Olinda. O cinto de segurança do seu Uno Mille se rompeu na ocasião, e 
a montadora foi obrigada a pagar uma indenização à família do músico.
Gonzaguinha – Após um show no Paraná, em 1991, o carro do cantor 
e compositor bateu de frente com uma caminhonete. O motorista do 
outro veículo fugiu sem prestar auxílio à vítima.
Dias Gomes – O autor de novelas como O Bem Amado e Roque 
Santeiro estava no banco de trás de um táxi, em 1999, na região 
dos Jardins, em São Paulo. Foi quando o taxista resolveu fazer uma 
conversão proibida e colidiu com um ônibus. Gomes foi projetado para 
fora do carro e bateu a cabeça em uma das muretas que separam 
as pistas para ônibus e automóveis entre a avenida Nove de Julho e a 
rua Estados Unidos.
Lady Di – Após um jantar com seu namorado, o milionário Dodi al-Fayed, 
Diana passou a ser perseguida por um grupo de paparazzi. Na tentativa 
de fugir dos fotógrafos, o motorista bateu em um dos pilares de um 
túnel. Na batida, Diana foi arremessada contra o banco da frente, teve 
hemorragia interna e quebrou os ossos da bacia e do braço.
Claudinho – Cinco anos após estourar com a música “Só Love”, 
Claudinho, parceiro de Buchecha, morreu em um acidente de carro na 
Via Dutra. Aos 26 anos, o funkeiro retornava de um show em Lorena, 
no interior de São Paulo, de carona com o empresário da dupla. 
Chovia, e o carro em que Claudinho estava saiu da pista e bateu forte 
em uma árvore. Buchecha se salvou por ter decidido viajar numa van 
com o resto dos músicos.

Dener – O choque com uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas, 
no Rio de Janeiro, em 1994, interrompeu prematuramente 

a carreira do craque, ídolo da Portuguesa. Na colisão, o 
jogador morreu estrangulado pelo cinto de segurança, 
o que deu argumento a muita gente contrária à 
obrigatoriedade do sistema. Mas a tragédia só 
aconteceu porque o jogador deixara o banco do 
passageiro reclinado demais, para poder dormir, 

anulando a eficiência do cinto.
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LEI SECA
Promulgada em 2008 
com objetivo de reduzir 

os acidentes provocados por 
motoristas embriagados no Brasil, 

a Lei Seca endureceu as punições. Em 2011, 
18% dos brasileiros declararam ter bebido cinco 
ou mais doses em uma única noitada no mês 
anterior. Desses, 10% admitiram ter voltado 
para casa guiando. 
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MALUF OBRIGA  
O USO DO CINTO

Um projeto de lei do então vereador Murillo 
Antunes Alves, em 1994, fez com que o uso do 

cinto de segurança por motoristas e passageiros se tornasse 
obrigatório em São Paulo. O prefeito Paulo Maluf sancionou a lei 
– e ficou com a fama de tomar a dianteira no país em relação a 
essa obrigatoriedade. Na época, em São Paulo, apenas 19% dos 
motoristas usavam o cinto.

COLLOR ABRE O MERCADO 
PARA CARROS DE FORA

Proibidas desde 1976, as importações de 
automóveis foram liberadas no governo Collor em 

maio de 1990. Na época, Volkswagen, Ford, GM e Fiat detinham 
93% do mercado automotivo, e o então presidente comparou os 
carros nacionais com carroças. Com a chegada dos importados, 
o brasileiro passou a se familiarizar com sistemas praticamente 
desconhecidos por aqui, como ABS e airbag. 

NOVO CÓDIGO DE  
TRÂNSITO BRASILEIRO

Vindo para substituir o código que vigorava desde 
1966, o “novo” Código de Trânsito Brasileiro passou a 

valer a partir de 1998, estabelecendo, logo em seu artigo primeiro, a 
maior de suas diretrizes: “trânsito seguro é um direito de todos e um 
dever dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito”. 
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SAIBA QUAIS FORAM AS LEIS E AS 
ENTIDADES QUE FIZERAM (E TÊM FEITO) 
A DIFERENÇA NA RELAÇÃO ENTRE 
CONSUMIDORES, EMPRESAS E VEÍCULOS

NA REVISTA CESVI
Uma matéria especial sobre recall pode ser conferida na 
edição 98 da revista – que você também pode ler na internet.
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ABS E AIRBAG 
OBRIGATÓRIOS

Desde 1º de janeiro de 2014, 
todo automóvel produzido no 

Brasil deve, obrigatoriamente, sair de fábrica com 
ABS e airbag instalados, independentemente de 
sua categoria: dos mais luxuosos aos modelos 
populares. É a democratização da segurança. 
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LEI DO DESMANCHE
O Congresso Nacional decretou a Lei nº 12.977, 

de 20 de maio de 2014, que regulariza o 
comércio de desmanches. Os benefícios advindos 

da lei incluem uma perspectiva de diminuição do roubo e furto de 
veículos e também a viabilidade do comércio legal de peças usadas, 
a preços mais convidativos. Além disso, a lei era um sonho antigo 
das seguradoras, que já estão com projetos para o chamado 
“seguro popular”. 

DÉCADA DE AÇÕES PARA  
A SEGURANÇA VIÁRIA

O primeiro passo significativo para que 
a segurança no trânsito se tornasse uma 

prioridade global se deu em 2009, na distante Moscou. Foi 
quando representantes de diversas organizações de 140 
países se reuniram para a I Conferência Interministerial Global 
sobre Segurança Viária. O evento foi uma iniciativa conjunta da 
Organização Mundial da Saúde, da Federação Internacional de 
Automobilismo e do Banco Mundial. As discussões resultaram 
em uma declaração para que a ONU estabelecesse uma Década 
de Ações para a Segurança Viária de 2011 a 2020, com a meta 
de estabilizar e reduzir acidentes de trânsito. O CESVI foi a única 
empresa privada do país a participar desse encontro.

LATIN NCAP
A associação nasceu de 

uma iniciativa em 2010, 
com o intuito de avaliar a 

segurança da versão mais básica 
dos modelos do mercado latino-americano 
– e transmitir essa avaliação para o 
consumidor. (Saiba mais sobre o Latin NCAP 
na entrevista que fizemos com o secretário 
geral da associação, a partir da página 6.)

FUNDAÇÃO DO CESVI
Foi em 1994 que uma reunião de esforços 

do mercado segurador resultou na fundação 
do CESVI BRASIL em São Paulo – o único 

centro de pesquisa do país dedicado ao estudo da reparação 
automotiva e o primeiro da América Latina.
Como você, leitor desta revista, deve saber, o CESVI atua 
ainda no campo da segurança viária, desenvolvendo estudos e 
campanhas, e prestando apoio a órgãos de governo por meio do 
seu know-how técnico, aprimorando medidas e regulamentações 
ligadas ao trânsito e ao automóvel. (Você vai ver mais sobre as 
ações do CESVI a partir da página 40.)

IQA
Parceiro do CESVI em 
iniciativas de certificação, 

o Instituto da Qualidade 
Automotiva começou a atuar 

em 1995 na certificação de produtos, de 
serviços, de sistemas de gestão, ensaios 
laboratoriais, publicações e treinamentos. O 
instituto foi criado e é dirigido pela Anfavea, 
Sindipeças e outras entidades.
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RECALL
A lei do recall é a 8.078, de 
11 de setembro de 1990, que 

lembra que a montadora não pode 
colocar no mercado um produto que ela 

saiba que pode trazer perigo à segurança. E se, após 
colocar um veículo nas concessionárias, a montadora 
descobrir que esse produto tem algum risco, ela 
deve comunicar às autoridades competentes e a 
quem comprou o veículo, por meio de anúncios 
publicitários. E oferecer o reparo desse problema 
sem custo para o consumidor.

CADEIRINHA 
OBRIGATÓRIA NO 
TRANSPORTE ESCOLAR

O Conselho Nacional de Trânsito 
regulamentou, em julho de 2015, 

a obrigatoriedade da cadeirinha no transporte 
escolar. A resolução determina que, a partir de 
1º de fevereiro de 2016, “todo veículo utilizado 
no transporte escolar, independentemente de sua 
classificação, categoria e do peso bruto total do 
veículo, deverá utilizar o dispositivo de retenção 
adequado para o transporte de crianças com até 
sete anos e meio de idade.”

A MULTA DE TRÂNSITO 
MAIS CARA DA 
HISTÓRIA

Na Finlândia, o valor da multa está 
relacionado ao rendimento anual do 

infrator. Tanto que, recentemente, um 
motorista finlandês que ganha mais de 11,5 milhões 
de dólares ao ano foi multado por andar a 80 km/h 
numa via em que o limite máximo de velocidade é 40 
km/h. Valor da multa? O mais alto da história: 200 
mil dólares. 

ANFAVEA
Em maio deste ano, a Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automotores vai 

completar 60 anos de existência. A entidade, que 
representa as montadoras, é quem divulga os dados de 

produção e vendas de veículos – aqueles números que têm destaque 
na imprensa e exercem forte influência na economia nacional.

RCAR
O CESVI BRASIL se orgulha de fazer parte do 
quadro de membros do Research Council for 

Automobile Repairs, o RCAR. Trata-se de um conselho 
internacional de centros de pesquisa que atuam para a redução da 
sinistralidade. Com 24 membros espalhados por 19 países, o RCAR 
fomenta a troca de informações entre os centros de pesquisa, inclusive 
com uma conferência anual. A formação do conselho data de 1972.

SEGURO DPVAT
O Seguro de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre existe 
desde 1974. É um seguro de caráter social que 

indeniza vítimas de acidentes de trânsito para três naturezas de 
danos: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas 
médicas e hospitalares. 

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO
Trata-se de uma semana especialmente 

dedicada à segurança do trânsito – prevista no 
próprio Código de Trânsito Brasileiro. O Contran 

fica incumbido de estabelecer os temas das campanhas de âmbito 
nacional. A Semana é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 
de setembro.
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A VIRADA DA SEGURANÇA
Andar de automóvel até os anos 1950 
significava contar com a sorte. Um 
automóvel típico americano, por exemplo, 

tinha muitas saliências duras, não contava 
com cinto de segurança, os freios eram muito 

atrasados em relação aos atuais, as colunas de 
direção não eram desmontáveis, as portas se abriam em 
qualquer batida... E isso não quer dizer que as montadoras 
fossem agentes do mal. Essa negligência com a segurança era 
uma combinação do fracasso dos governos em promover a 
segurança no trânsito, a preferência do consumidor e, sim, a 
falta de interesse dos fabricantes em investir nesses recursos.
Não por acaso, mais de 30 mil americanos morreram em 
acidentes de trânsito em 1950. Representantes da indústria 
diziam que a culpa era do comportamento dos motoristas (o que, 
em parte, não deixa de ser verdade), mas os carros não eram 
construídos para ser seguros. Tantas mortes acabaram fazendo a 
sociedade se mobilizar – e foram justamente estudos automotivos 
que criaram a base conceitual para iniciativas pela segurança. 
Um desses estudos, curiosamente, nasceu por conta da 
Segunda Guerra Mundial. A Cornell University Medical 

College, de Nova York, realizou um estudo sobre o “segundo 
crash”, que é a colisão dos ocupantes na estrutura interior 
de uma cabine após o impacto externo. Inicialmente, o estudo 
tinha foco na cabine de aviões (de guerra), mas acabou 
sendo estendido para os automóveis. Esse e outros estudos 
demonstraram que algumas modificações simples nos 
veículos poderiam salvar vidas e evitar ferimentos graves – o 
que mexeu com a opinião pública, que passou a pressionar os 
fabricantes por tais modificações.
Mas foi em 1966 que a segurança nos automóveis realmente 
começou a evoluir – via legislação. O Congresso americano 
aprovou o “National Traffic and Motor Vehicle Safety Act”, 
estabelecendo uma agência específica para tratar de segurança 
viária, a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). 
Essa agência criou padrões para a produção de veículos, 
como uma altura padronizada de para-choques e colunas que 
absorvem impacto, entre muitos outros. O foco foi sendo 
ampliado, até chegar às exigências dos recalls, cintos de 
segurança de alta tecnologia e airbags. 
O exemplo americano influenciou políticas no mundo inteiro, 
inclusive no Brasil – ainda que haja tanto a fazer por aqui. 
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DE ARTIGO DE LUXO, SISTEMAS COMO AIRBAG E ABS 
SE TORNARAM OBRIGATÓRIOS. INCLUSIVE NO BRASIL. 
CONHEÇA UM POUCO DA HISTÓRIA SOBRE A EVOLUÇÃO 
DOS SISTEMAS CRIADOS PARA NOS PROTEGER



NA REVISTA CESVI
O Centro de Experimentação e Segurança Viária tem acompanhado 
de perto a evolução tanto das tecnologias quanto da presença dos 
sistemas de segurança nos veículos brasileiros. Prova disso são os 
estudos sobre a frequência da oferta de ABS e ESP nas concessionárias 
do país. A edição 77 da Revista CESVI trazia como matéria de capa 
justamente um desses levantamentos: “ABS no Brasil”.

FREIOS
No começo da década de 1910, 

enquanto os americanos lançavam o 
espelho retrovisor para automóveis, a 

Itália vinha com uma novidade que faria grande diferença 
para a segurança veicular: os freios nas quatro rodas. 
Já os freios a disco viraram um padrão para os carros 
europeus durante os anos 1950, cerca de 20 anos antes 
de serem adotados pelos fabricantes americanos.

ABS EM AVIÃO?
Assim como outras tecnologias 
veiculares, o ABS (Anti-lock Braking 

System) foi inicialmente desenvolvido para 
aviões – pelo francês pioneiro da aviação e do 

automóvel Gabriel Voisin. Na época, testes indicaram um 
aprimoramento de performance da frenagem dos aviões de 
30%, justamente porque os pilotos podiam frear com força 
de uma vez, em vez de terem de aumentar a intensidade da 
frenagem gradualmente. Outro benefício percebido foi que 
os pneus paravam de queimar ou explodir.
Curiosamente, antes de chegarem aos automóveis – 
finalidade para a qual o sistema era considerado caro e 
problemático –, o ABS foi testado para as motocicletas. 
Em 1958, o Road Research Laboratory testou o sistema 
antibloqueio das rodas numa moto Royal Enfield Super 
Meteor, e a conclusão foi de que o ABS tinha real 
potencial de reduzir acidentes causados por derrapagem, 
e também pela redução da distância de frenagem. Mas 
o fabricante da moto não viu muita perspectiva futura 
no uso do sistema, e o ABS não entrou na linha de 
montagem. Uma pena. Hoje o sistema é obrigatório para 
carros em muitos países, inclusive no Brasil.
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O CINTO
O primeiro cinto de segurança foi 

patenteado em 1895, nos Estados 
Unidos. Porém... só começou a ser 

usado de verdade em 1958. O Corvette, fabricado pela 
Chevrolet, passou a ser equipado com cintos de segurança 
do tipo abdominal. E logo em 1959 chegou o cinto de três 
pontos — preso à estrutura do veículo, não ao assento.
No Brasil, o equipamento se tornou obrigatório em 
1994, mas só para ocupantes do banco dianteiro  
dos automóveis. 
O uso obrigatório do cinto de segurança – uma bandeira 
da gestão de Paulo Maluf em São Paulo – gerou polêmica 
no início, mas aos poucos foi sendo incorporado no país 
inteiro. Atualmente, o uso do cinto é obrigatório também 
no banco de trás – mas muita gente desobedece a essa 
regra, já que quase não há fiscalização a respeito do uso 
na parte traseira do automóvel. Alguns táxis inclusive 
deixam o cinto traseiro inacessível para o passageiro.

AIRBAG
Uma “almofada de segurança” para 

veículos automotivos. Essa era a 
descrição na patente do americano John 

Hetrick para sua invenção: que conheceríamos 
no futuro como airbags. Engenheiro industrial já 
aposentado na época, Hetrick teve a ideia depois que, 
num pequeno acidente com a família ao desviar o carro 
repentinamente de uma rocha no caminho, ele tirou as 
mãos do volante durante a manobra para impedir que a 
filhinha de 7 anos de idade se chocasse contra o painel 
do carro. E se houvesse algo (uma “almofada”) que 
fizesse isso pelo motorista, impedindo as pessoas de se 
esborracharem contra o painel?
O primeiro carro a ter um airbag foi o Oldsmobile 
Toronado, em 1973. Mas o sistema só começou a ser 
usado com maior frequência nos anos 1990. (Hoje é 
obrigatório até no Brasil.) O primeiro acidente registrado 
em que um airbag entrou em ação para proteger os 
ocupantes aconteceu em março de 1990, nos EUA. 
De lá para cá, a tecnologia evoluiu tanto que agora, em 
2016, já fará dez anos que a Honda lançou a primeira 
motocicleta com airbag.
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CONFIRA TECNOLOGIAS AVANÇADAS 
DE SEGURANÇA E MOBILIDADE QUE 
JÁ CHEGARAM ÀS CONCESSIONÁRIAS 
OU QUE VÃO VIRAR REALIDADE NUM 
FUTURO PRÓXIMO

CARRO VOADOR 
Em maio do ano passado, 
um carro voador caiu 

durante um voo-teste 
na Eslováquia – mas ninguém 

se machucou, o piloto conseguiu acionar um 
paraquedas a tempo. Esse protótipo, o AeroMobil, 
pode trafegar normalmente como um carro de passeio e, quando 
o motorista quiser voar, ele abre asas dobráveis e faz as hélices 
girarem na parte traseira. Confira aqui um vídeo do AeroMobil 
voando: http://goo.gl/7lnojT

AUXÍLIO AO ESTACIONAMENTO
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. 

START-STOP 
Sempre que para no trânsito, você fica com o 
veículo ligado consumindo combustível, certo? 

Pois esse sistema 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. 
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CÂMERAS 
FRONTAIS E 
TRASEIRAS 

As 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 
As centrais multimídias 

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. 
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O FIM DOS 
PONTOS CEGOS
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.
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RETROVISOR FOTOCRÔMICO
São retrovisores internos que escurecem 

sozinhos, de acordo com a luminosidade dos 
faróis dos carros que estão atrás. Sabe aquele 

farol chato ou desregulado que atrapalha a sua visão? É 
para diminuir o desconforto que esses retrovisores foram inventados.

CÂMERA NO LUGAR  
DO RETROVISOR
A substituição de espelhos retrovisores por 

câmeras parece uma evolução próxima também. 
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. 

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 
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. 

PARTIDA NO BOTÃO
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.

VEÍCULO AUTÔNOMO
Segundo as montadoras, em 

2020 teremos carros que rodam 
sem a intervenção do motorista – 

graças à combinação entre coordenadas 
de GPS, um computador para analisar o movimento 
da direção, outro para controlar a aceleração e a 
frenagem do carro, e um terceiro para analisar os 
dados vindos dos sensores, que fazem um verdadeiro 
raio x de tudo o que acontece em volta.
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NA REVISTA CESVI
A edição 95 da revista tratou disso mesmo: de 
futurologia. A publicação falou das tecnologias mais 
avançadas que já existem à disposição dos motoristas 
e das que estão previstas para os próximos anos.
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CENÁRIO NO BRASIL  
E NO MUNDO
Para quem não sabe: são chamados de veículos 
elétricos os que utilizam pelo menos um motor 

elétrico para acionamento das rodas. O grande 
diferencial positivo está na eficiência energética e no 

baixo nível de emissões de poluentes e ruídos. Há desde os 
elétricos puros, abastecidos exclusivamente na tomada, como os 
híbridos, em que o motorista pode alternar entre o uso da bateria 
e do motor a combustão. 
Os elétricos parecem ser uma tendência forte entre os países 
desenvolvidos, mas o Brasil ainda engatinha nesse caminho. Para 
se ter uma ideia, há apenas cerca de 50 pontos de abastecimento 
no país todo. Ou seja, se você depender exclusivamente da 
bateria, precisa estudar muito o seu trajeto numa viagem, para 
não ficar sem energia.
Mas as perspectivas da ABVE (Associação Brasileira do Veículo 
Elétrico) são positivas. 
Incluindo os elétricos híbridos nessa história, foram 
comercializados 855 modelos em 2014. A ABVE identificou um 
aumento de 400% na frota desse tipo de veículo entre 2012 e 
2013 – o último levantamento da associação aponta uma frota 
brasileira com 3 mil veículos com opção de rodar a bateria. 
Segundo outro dado da ABVE, havia 7 milhões de veículos 
elétricos, entre leves e pesados, circulando no mundo em 2013. 
E é no Japão que se encontra o maior mercado: 11% da frota 
de veículos é movida a eletricidade. Nos Estados Unidos, essa 
parcela é de 4%.
O otimismo também se expressa por uma recente onda de 
incentivos aos elétricos puros e híbridos no Brasil. Em sete 

Estados brasileiros, quem compra um veículo elétrico não paga 
IPVA. Em outros três, o imposto é reduzido. 
Em 2014, o Governo Federal reduziu o imposto de importação 
para carros híbridos, de 35% para alíquota máxima de 7%. Além 
disso, a CPFL anunciou que pretende criar 100 novos postos de 
recarga nos próximos anos. O Pão de Açúcar também divulgou 
que vai disponibilizar em suas lojas pontos de recarga de carros 
elétricos e híbridos da BMW. A expectativa da ABVE é que até 40 
mil “veículos verdes” circulem no Brasil em 2020. Mas o que falta 
para isso acontecer?
As duas principais necessidades desse mercado são as seguintes:
1 – Infraestrutura de recarga: Ainda são poucos os pontos 
disponíveis, realidade que pode mudar com a aprovação pelo 
Senado de um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade dos 
postos de recarga em áreas públicas – sendo as concessionárias 
de energia as responsáveis pela realização do serviço.
2 – Imposto alto e falta de incentivos federais: Embora alguns 
Estados e municípios já estejam concedendo incentivos fiscais, 
ainda falta um grande pacote federal nesse sentido.
A intenção com esses incentivos fiscais, claro, é que o 
preço do veículo baixe. Atualmente, o preço dos elétricos 
ainda é proibitivo para grande parte dos consumidores – 
principalmente por conta do imposto de importação. Mas 
os governos têm adotado os elétricos. Curitiba deu modelos 
elétricos para a locomoção da Guarda Civil Metropolitana, e 
as empresas de táxi de São Paulo foram estimuladas a adotar 
veículos híbridos. O tempo dirá se, num futuro próximo, você 
também vai abastecer seu carro na tomada.
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NA REVISTA CESVI
A edição 74 da revista, 
de 2011, estampava em 
sua capa o tema principal 
da edição: “VEÍCULOS 
ELÉTRICOS – Em uma 
década, três em cada dez 
carros serão movidos a 
eletricidade. O que isso muda 
na sua vida?”. Além dessa 
matéria de capa, a revista 
tem dado espaço para o 
debate sobre carros elétricos 
no país em diversas edições, 
de olho num futuro com 
carros menos poluentes.

No atual cenário dominado pela gasolina, 
pouca gente imagina que houvesse veículo 

elétrico lá atrás, já em 1830. E que, em 1900, cerca 
de 90% dos táxis de Nova York fossem movidos a 
eletricidade. (No Brasil mesmo, as pessoas se deslocavam 
para o trabalho em bondes elétricos.)

O PRIMEIRO 
NO BRASIL  

Em setembro de 
2014, o BMW i3 tornou-

se o primeiro carro elétrico 
plug-in disponível no Brasil 
para clientes de varejo.

POLUIÇÃO NA CHINA  
VAI ALAVANCAR CARRO ELÉTRICO

Por conta da grande população e da consequente alta circulação 
de veículos, Pequim ultrapassou recentemente o nível de poluição 

considerado “aceitável” pela Organização Mundial de Saúde. A cidade chinesa 
passou três dias em “alerta vermelho”, quando o governo orientou as pessoas a 
não dirigir veículos a gasolina. E decidiu estabelecer um rodízio: somente metade da 
frota pode circular a cada dia. Mas, diferente do adotado na capital paulista, carros 
com placas de finais pares e ímpares rodam em dias alternados. 
Justamente por conta desse tipo de situação, os chineses estão cada vez mais 
considerando a compra de um carro elétrico – um tipo de veículo que não sofre 
restrições de circulação mesmo nos dias em que as cidades chinesas estão 
sendo mais castigadas pela poluição. Se essa tendência realmente se confirmar, 
a demanda por elétricos vai ser incrível – pense que, somente em Pequim, a frota 
circulante é de 10 milhões de carros. E as montadoras, claro, vão se esforçar para 
atender a essa demanda.
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Há 100 anos, em 1911, um editorial do jornal 
The New York Times já dizia: “O carro elétrico já é 
reconhecido há tempos como a solução ideal porque é 
mais limpo, mais silencioso e muito mais econômico”. 
Mas o mundo acabou preferindo os altos custos e a 
poluição da gasolina.

AUTOMÓVEL 
COMEÇOU ELÉTRICO
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O AUTOMÓVEL  
TRANSFORMOU AS CIDADES

Foi ainda durante a primeira metade do século 20 
que o automóvel passou de mera curiosidade científica 

para se consolidar como o modo predominante de locomoção no planeta. 
E isso trouxe diversas consequências para o mundo todo, como grandes 
transformações nas cidades e no campo, com a abertura de redes de 
rodovias interligadas e uma possibilidade de mobilidade como nunca se 
viu antes.
A própria configuração urbana se transformou para acomodar os 
veículos e otimizar esse tipo de transporte. Os quarteirões ficaram 
mais compridos, as ruas ficaram muito mais largas, e as calçadas, 
bem mais estreitas. Era o carro tomando o lugar que um dia pertenceu 
principalmente ao pedestre. 

A ONIPRESENÇA DO CARRO MUDOU A FORMA  
DAS PESSOAS SE LOCOMOVEREM E REVOLUCIONOU  
O PERFIL DAS CIDADES. MAS OUTROS CONCEITOS  
DE MOBILIDADE PEDEM PASSAGEM

PARE,  
ATENÇÃO, SIGA
O primeiro semáforo 

foi inventado em 1912, 
mas instalado em 1914, em 
Cleveland (EUA).

BRASIL: O PAÍS 
DAS RODOVIAS
Diferente da Europa, 

que tem grande foco de 
seu transporte nas ferrovias, o 

Brasil fez uma opção pelo modelo rodoviário, 
rasgando o país com vias para carros, ônibus 
e caminhões. A rede de rodovias no país 
chega a cerca de 1,8 milhão de quilômetros 
e teve seus primeiros investimentos de 
infraestrutura ainda na década de 1920, 
durante o governo Washington Luís.

BONDES: 
NASCIMENTO  

E MORTE
Em São Paulo, em outubro 

de 1872, foi inaugurada a linha pioneira de 
rede de bondes puxadas por burros. Foi em 
maio de 1900 que a The São Paulo Tramway, 
Light and Power Company, mais conhecida 
simplesmente como Light, passou a circular 
seus bondes elétricos.
Em 1937, sem conseguir um ajuste das 
tarifas proporcional à inflação e sem 
incentivo da prefeitura, a Light desistiu do 
negócio. Os bondes foram minguando de 
importância diante dos ônibus, mas só 
desapareceram mesmo em 1968. 
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NA REVISTA CESVI
A edição 94 da revista trouxe uma das melhores 
entrevistas da nossa publicação, com o relator 
do Plano Diretor de São Paulo, Nabil Bonduki, 
professor do Departamento de Planejamento 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAU-USP).
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PRIMEIRA 
CICLOVIA 

HOLANDESA
A primeira ciclovia da 

Holanda foi construída em Utrecht em 
1885 graças a uma petição assinada 
por 44 amadores que queriam utilizar 
uma trilha existente como espaço para 
aprenderem a pedalar. 

CICLOVIAS POLÊMICAS
Causou polêmica a iniciativa da Prefeitura de São 
Paulo, em 2013, de implementar 400 quilômetros 

de ciclovias até o final de 2015 (meta não cumprida: 
havia 328 km em janeiro deste ano). Motoristas e donos 

de estabelecimentos reclamaram de trechos sem uso por ciclistas, 
da diminuição do espaço para os carros nas vias e dos lugares para 
estacionar. O prefeito Fernando Haddad respondeu que as ciclovias só 
serão ocupadas se a cidade adotar o hábito de usar a bicicleta. E só vai 
poder andar de bike se existirem vias adequadas para isso: a ciclovia. 

REDUÇÃO DA VELOCIDADE  
NAS MARGINAIS
O tema rendeu discussões em jornais e bate-boca em 

redes sociais. A redução dos limites de velocidade nas 
Marginais Tietê e Pinheiros, em São Paulo, passou a valer no 

dia 20 de julho de 2015 – sendo fiscalizada por 18 radares fixos. Nas 
pistas expressas das Marginais, a velocidade máxima permitida passou 
de 90 km/h para 70 km/h; nas centrais, de 70 km/h para 60 km/h; nas 
locais (o que mais gerou revolta), de 70 km/h para 50 km/h.
A justificativa da prefeitura para a redução dos limites de velocidade foi a 
redução de acidentes. 

NOVO PLANO DIRETOR
O ano de 2014 ficará marcado na história da 
mobilidade em São Paulo pela aprovação do Plano 

Diretor Estratégico, que criou diretrizes nas áreas de 
mobilidade urbana, moradia e crescimento da metrópole 

para um horizonte de 15 anos. De tão moderno, o plano foi elogiado 
pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos. 
Das orientações que terão impacto na forma como os paulistanos se 
deslocam, destacam-se o desestímulo ao uso de carro, a integração do 
transporte coletivo com as bicicletas, a limitação de vagas de garagem 
perto dos corredores urbanos e a destinação de 30% dos recursos 
do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano para o sistema de 
mobilidade (com ênfase no transporte coletivo, cicloviário e de pedestres). 

PLANO DE 
AVENIDAS EM SP
Já desde os anos 1920, 

São Paulo começava a ter 
questões urbanas parecidas 

com as de hoje: tráfego congestionado, 
dificuldades de estacionar, alagamentos... 
Automóveis e ônibus passaram a imperar no 
sistema viário, trazendo problemas até então 
inéditos para a capital paulista.  
Para lidar com essa situação, a Light fez, em 
1927, um projeto que abria espaço para a 
implantação de metrôs. Mas a prefeitura da 
época o recusou, atendendo aos interesses 
da indústria automobilística. Foi então que 
o engenheiro (e futuro prefeito) Francisco 
Prestes Maia elaborou um grandioso estudo 
para o sistema viário da cidade, apresentado 
em 1930: o Plano de Avenidas. O estudo 
respondia à crescente exigência por espaço 
para os automóveis e São Paulo fez a opção 
pelo transporte individual em detrimento do 
coletivo. Prestes Maia defendia abertamente 
a prioridade para a abertura de grandes 
avenidas e túneis para os carros, e, quando 
se tornou prefeito nomeado por Getúlio 
Vargas, foi ignorando a necessidade de 
criação do metrô. 
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CONCEITO DE CONSULTORIA 
EVOLUIU COM AS OFICINAS
No momento em que o CESVI decidiu 

lançar sua consultoria técnica, em 1998, 
as reparadoras precisavam de mão de obra 

treinada, estrutura eficiente e processos que permitissem, 
por exemplo, fazer o reparo dentro dos tempos 
combinados com as companhias seguradoras. Precisavam 
de orientação para o planejamento das áreas de serviço, 
e de um layout de processos que melhor se adaptasse à 
estrutura disponível.
Hoje, as necessidades das oficinas são bem diferentes 
das daquele momento. O mercado encolheu, ficaram 
principalmente as que souberam se adaptar aos novos 

ÓRION
Ciente de que 

o mercado 
necessitava de 

uma ferramenta 
de orçamento de reparo com 
maior consistência técnica, o 
CESVI desenvolveu o Órion – uma 
solução completa de gestão de 
sinistros, que incorpora um módulo 
especializado em orçamento. Há 
cerca de um ano, as oficinas ainda 
ganharam a opção de trabalhar 
com o Órion Tablet. (Leia mais 
sobre o sistema na próxima parte 
desses 100 fatos.)
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QUEM TEM MAIS EXPERIÊNCIA SABE: AS OFICINAS DE HOJE EM DIA NADA TÊM 
A VER COM AS DE 20 ANOS ATRÁS. E O CESVI TEM UM DEDO NESSA EVOLUÇÃO

tempos – as que investiram, que treinaram, que ousaram. 
A consultoria não precisa mais ensinar o básico.
Atualmente, oficinas e concessionárias estão em busca de 
estratégias e ferramentas de gestão. Isso envolve medir 
os resultados, controlar as metas traçadas, indicadores 
de qualidade… um acompanhamento próximo de todos os 
índices voltados ao processo de produção.
Outra necessidade de hoje em dia diz respeito a um 
problema nacional: a falta de mão de obra especializada. 
Segundo pesquisa do Ipea, a reparação automotiva é, junto 
do setor de comércio, o segmento que mais sofre com 
escassez de profissionais especializados. 



MÉTODOS QUE FICARAM 
PARA TRÁS 

Com a evolução das oficinas nos 
últimos 20 anos, diversos processos 

ultrapassados acabaram em desuso: 
mascaramento com jornal, soldagem com maçarico, 
estiramento com cyborg, entre outros.

EPIs E EPCs
Outra conquista das oficinas 
nas últimas décadas foi a 

conscientização da importância 
do uso de equipamentos de proteção 

individual e coletiva. 

ÁGUA OU SOLVENTE?
Estudo do CESVI provou que o 
processo de pintura à base de água 

apresenta uma série de vantagens 
em relação ao solvente. Desde menor 

quantidade para cobrir a mesma superfície quanto o 
maior tempo de vida dos produtos. 

AVANÇO DA ELETRÔNICA 
EMBARCADA

Hoje em dia, reparador que não está 
preparado para lidar com tecnologias 

avançadas dos veículos perde cliente.

LEI EXIGE RESPONSÁVEL 
TÉCNICO

Uma novidade de 2014, que 
começou pelo Estado de São Paulo, 

é a lei que estabelece a obrigatoriedade de haver um 
responsável técnico pela oficina – e determina qual 
deve ser a capacitação exigida desse profissional.

SINDIREPA NACIONAL
A Associação de Sindirepas - 
Sindirepa Nacional foi fundada em 3 

de abril de 2014 e reúne sindicatos 
patronais da reparação de veículos 

no Brasil. O CESVI tem, em sua história, diversos 
trabalhos relacionados aos sindicatos das oficinas, 
órgãos de atuação importante no diálogo entre o centro 
de pesquisa e as reparadoras.

KITS DE REPARO
O reparador às vezes nem sabe, mas 
pode estar com um trabalho facilitado 

graças às sugestões do CAR Group – o 
estudo de reparabilidade do CESVI. Diversas 

montadoras acatam as sugestões do centro, resultantes do 
estudo, para que seus veículos tenham um custo de reparo 
mais competitivo. Exemplo disso é o Fiat Doblò. Quando 
o modelo passou pela pista de crash-tests do CESVI, o 
radiador do carro sofreu um dano em seu ponto inferior 
de fixação. Diagnóstico: precisava de substituição. E um 
radiador novo na época custava R$ 505,34.
O CESVI então sugeriu à Fiat que oferecesse um kit de 
reparo para essa peça. O que isso quer dizer: se o ponto 
de fixação for danificado, só ele precisa ser trocado, não o 
radiador inteiro. Com isso, um custo de substituição que 
seria de R$ 505,34 cai para somente R$ 26.
A Fiat acatou a sugestão do CESVI, e seu modelo Doblò foi 
comercializado com o kit de reparo.
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METADE ABANDONA 
PLANO DE REVISÃO
A busca por oficinas independentes 

para realizar a manutenção periódica 
do carro é uma prática comum no Brasil. 

De acordo com dados da consultoria Gipa, 27% dos 
consumidores que adquirem um carro zero-quilômetro não 
retornam às concessionárias nem para realizar a primeira 
revisão recomendada pela montadora. O levantamento 
mostra também que 52% dos motoristas abandonam os 
planos oficiais de manutenção no segundo ano.

CAR GROUP
Este estudo compara veículos de uma mesma 
categoria quanto à facilidade e o custo de seu 

reparo. O CESVI realiza crash-tests dianteiros 
e traseiros nos veículos analisados (a maioria, 

antes de seu lançamento comercial), faz os reparos necessários e 
uma avaliação individual das peças envolvidas. O resultado é uma 
classificação baseada nesse estudo, levando em conta os custos da 
reparação, os tempos de substituição e a cesta básica de peças.

ÍNDICE DE  
MANUTENÇÃO VEICULAR
O IMV do CESVI classifica veículos de acordo 

com seus custos de manutenção até os 100 mil 
quilômetros, conforme recomendação do fabricante, 

diferenciando-os em relação à sua categoria e motorização. O estudo 
gera um ranking de veículos com base no custo das manutenções 
preventivas, preditivas, além do custo de mão de obra. 

REPARE BEM
Realizado desde 2002, o projeto REPARE 

BEM tem como objetivo capacitar jovens 
carentes para atuarem profissionalmente no 

setor automotivo. Os jovens são treinados em 
instituições sem fins lucrativos, por meio de uma parceria com o 
CESVI, e depois encaminhados para trabalhar em empresas ou 
oficinas da região. 

ALUMÍNIO  
CHEGA ÀS OFICINAS
Lançamento de veículos 100% 

em alumínio exige atualização 
da capacitação do reparador, 

principalmente em relação ao uso da solda.

MEIO AMBIENTE  
EM PAUTA
Até para evitar multas pesadas, as 

oficinas começaram a se preocupar 
com o meio ambiente – adotando 

processos que gerem o menor impacto possível à natureza. 
Tratamento dos resíduos da reparação é um bom exemplo.

CENTROS DE 
RECICLAGEM

CESVIMAP, da Espanha, e CESVI 
Argentina mantêm centros de 

tratamento de veículos fora de uso – um 
serviço que poderia dar muito certo no Brasil.
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DE DENTRO PARA FORA DA REVISTA CESVI
Durante um período, a Revista CESVI lidava com um público-leitor 
extremamente diversificado, e boa parte do seu conteúdo era direcionado 
para os profissionais das oficinas. Com o desenvolvimento dos assuntos 
tratados pelo centro de pesquisa, logo ficou claro que as reparadoras 
precisavam de um canal de comunicação exclusivo. Foi assim que nasceu 
o blog Clube das Oficinas. Trata-se de uma revista eletrônica com dicas 
técnicas para as oficinas, dados de mercado, matérias sobre gestão, 
produtos e serviços associados ao negócio da reparação.



Técnicas em regulação de sinistros
O que a seguradora ganha com isso?

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

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

11 3948 4800
negocios@cesvibrasil.com.br

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

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

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

CENTRO INTEGRADO DE SINISTROS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



40

MATÉRIA DE CAPA

ÓRION V6
CESVI lança uma nova versão de seu 
sistema de orçamento eletrônico de 

reparo, com foco na produtividade (leia 
matéria completa sobre o Órion V6 a partir 
da página 10).

CINS
Como a investigação técnica de sinistros 
pode beneficiar o seu negócio? O CINS 

(Centro Integrado de Sinistros) oferece 
informações técnicas personalizadas para 

a gestão de frotas, atividades de regulação, controles e 

LEILÕES CESVI BRASIL
O CESVI BRASIL faz gestão de leilões de 

veículos em São Paulo e, desde 31 de julho 
de 2015, numa megaunidade em Caçapava, 

cidade a 109 quilômetros da capital. Esse novo 
pátio para leilões tem 150 mil m2 e 9 mil veículos. Foi a 
somatória de experiências do centro de pesquisa que fez com 
que o Grupo MAPFRE encontrasse no CESVI um gestor de 
pátios que oferece, ao mesmo tempo, eficiência operacional e 
processos voltados para a sustentabilidade.
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DESDE A PRIMEIRA EDIÇÃO DA REVISTA, O CESVI FEZ MUITO PELA SEGURANÇA 
VIÁRIA E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA. E AINDA ESTENDEU SEU FOCO PARA  
NOVOS ESTUDOS E ATIVIDADES. SAIBA O QUE DE MAIS INTERESSANTE  
EXISTE ENTRE OS TRABALHOS ATUAIS DO CENTRO DE PESQUISA

processos ligados à operação de sinistros.
Toda essa gestão técnica especializada das informações 
permite à empresa adequar seus processos operacionais. 
E os resultados são visíveis a curto prazo: redução do 
custo médio dos sinistros e maior rentabilidade.
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ENSINO A DISTÂNCIA
Com o objetivo de ampliar a oferta 
de conhecimento técnico para os 

profissionais que sofrem com a falta de 
tempo ou com dificuldades de deslocamento, 

o CESVI BRASIL passou a oferecer, em 2014, 
treinamentos online para capacitação do setor automotivo.
Toda a qualidade e a expertise do CESVI BRASIL estão 
disponíveis por meio de cursos e-learning disponibilizados 
no portal Centro de Treinamentos CESVI.
Os interessados podem conferir o calendário completo 
de treinamentos, realizar as inscrições e acompanhar 
as aulas com todas as vantagens que o e-learning pode 
oferecer, como flexibilidade de horários, aprendizado 
no próprio ritmo e acesso de qualquer computador.

ESTUDOS E PESQUISAS
Claro, esses são os grandes 
diferenciais do CESVI BRASIL. As 

informações geradas pelo centro de 
pesquisa são divulgadas justamente no 

intuito de servir como base para decisões técnicas – que 
ajudem no aprimoramento das atividades do mercado 
e na consolidação de medidas em prol da segurança 
viária. Assim o CESVI orienta e serve a órgãos públicos, 
empresas privadas e a toda a sociedade. 
Entre os estudos mais recentes do centro, vale 
destacar os levantamentos sobre a presença de ABS e 
ESP no mercado brasileiro (inclusive em motocicletas), 
uma pesquisa setorial sobre as empresas de bloqueio 
e rastreamento de veículos e um estudo sobre as 
causas, as vítimas e as circunstâncias dos acidentes 
de trânsito envolvendo motos.

CERTA
Um dos canais mais interativos 

pelos quais o CESVI leva informação 
técnica para seus stakeholders são os 

seminários realizados sob a marca CERTA. 
Produtividade nas oficinas, eletrônica embarcada, 
segurança das motocicletas, entre outros temas, 
foram assuntos que levantaram ótimas trocas de ideias 
nesses eventos.
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MATÉRIA DE CAPA

ÍNDICES
Que tal conhecer os carros mais 
baratos e fáceis de reparar? E os que 

resistem bem a um alagamento? E os 
mais seguros em diversos aspectos?

Os estudos automotivos do CESVI resultam em 
índices com a finalidade de permitir uma série de 
comparativos técnicos – até entre modelos de 
veículos bem semelhantes.
Estruturados em forma de ranking, os índices servem 
como critério de escolha e análise para os mercados 
segurador, reparador, imprensa especializada, órgãos 
de governo e também para o consumidor final. Até 
hoje, o CESVI já lançou os seguintes trabalhos nesse 
sentido: CAR Group, Índice de Segurança, Índice de 
Visibilidade, Índice de Danos de Enchente, Índice de 
Furto e Índice de Manutenção Veicular.

POLO DE  
INFORMAÇÃO TÉCNICA
Em 2014, 68 alunos do curso de 

engenharia da Universidade Anhanguera 
foram visitar a sede do CESVI BRASIL para 

conhecer os trabalhos desenvolvidos pelo centro de pesquisa, 
principalmente no que se refere à estrutura veicular. Esse não 
é um caso único. Frequentemente o centro de pesquisa recebe 
públicos variados de profissionais interessados em informações 
técnicas – dos estudantes universitários até equipes da 
área de sinistro das seguradoras. É mais uma forma de 
disseminação da informação marcada pela interatividade.

NAS MÍDIAS SOCIAIS
O CESVI está cada vez mais presente nas 
mídias sociais – que o centro de pesquisa 

identifica como canais de contato “corpo a 
corpo” com seus públicos, em espaços abertos 

a perguntas diretas e troca de ideias. A página do CESVI 
no Facebook, até o fechamento desta edição, já conta com 
mais de 2.600 seguidores. O perfil do centro de pesquisa no 
Twitter tem quase 1.800 leitores que o seguem.

UMA REVISTA  
COM 100 EDIÇÕES
Criada em 1998, quando era voltada 

principalmente para transmitir 
informação técnica para oficinas, a 

Revista CESVI foi sendo aprimorada ao longo 
desses 18 anos de existência. Mudou seu perfil, melhorou 
seu foco e hoje está consolidada como principal canal 
de comunicação do CESVI BRASIL. Como o centro de 
pesquisa não para de tratar de assuntos relevantes, essa 
história ainda terá muitos números para você acompanhar. 
Obrigado pela leitura. 

ENSAIOS DE IMPACTO
É nos crash-tests realizados na pista 
do CESVI que começa a maioria dos 

estudos do centro de pesquisa. A seção 
CARRO da Revista CESVI dá destaque a 

essas análises provenientes desses ensaios de impacto, 
explicando ao leitor o comportamento do veículo nos 
crashes e suas características de reparabilidade.

OS MELHORES 
RASTREADORES 
Em seu papel de referência para o 

mercado, o CESVI analisa sistemas e 
empresas de bloqueio e rastreamento de 

veículos. Esse trabalho encontra uma vitrine na Revista 
CESVI, cuja seção AVAL CESVI relaciona os produtos 
aprovados pelo centro de pesquisa.
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Selo de Qualidade CESVI 
Sinaliza para o mercado
os rastreadores que se pode confiar.

Seja para carros, motos, caminhões ou cargas, os sistemas
de rastreamento avaliados e aprovados pelo CESVI BRASIL 
têm eficiência e segurança comprovadas. É o aval
do único centro de pesquisas automotivas do Brasil,
uma garantia de credibilidade.

Veja a relação das empresas aprovadas em:
www.cesvibrasil.com.br

An_Selo Cesvi_Rastreadores_21x28cm.indd   1 11/16/15   18:47



     

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

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

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

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

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

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

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

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

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

Pósitron Pósitron Rádio Frequência Localizador GPS Rádio Frequência (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (1 9) 3787-6320 www.pst.com.br
PROALERTA PRÓ ALERTA / MXT 151+ Rastreador GPS GSM/GPRS (67) 3348-9292 www.proalerta.com.br
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

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

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação de 

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

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

SEGSAT RF PLUS Localizador
Aproximação de 

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

Sighra Tecnologia em 
Rastreamento

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

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

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

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

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

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

Volpato Rastreamento MXT 150/151 Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3342-5551 www.volpatorastreamento.com.br
Veltec VELTEC Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 2105-5000 www.veltec.com.br
Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER AUTOS Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com

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

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

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

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

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

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

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

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

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

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

MERCEDES BENZ 
DO BRASIL

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

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

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

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

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

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

Positron
POSITRON RÁDIO 

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

Positron
RASTREADOR SELADO 

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

Positron
RASTREADOR GSM/GPRS - 

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

Positron
POSITRON DUAL 

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

Positron
POSITRON DUAL SAT - 

CARGA - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS

Híbrida
(GPRS/SATELITE)

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

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

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

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

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

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

Sighra Tecnologia Em 
Rastreamento

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

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

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

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

Revista CESVI

SEGMENTO CASCO = CARGA = LOGÍSTICA =

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

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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NA ESSÊNCIA DA ESTRATÉGIA
que ela é percebida nos ambientes em que circula. 
Para não ter de repetir aqui os inúmeros elogios 
que executivos e gestores do mercado já fizeram a 
ela (inclusive transcritos aqui mesmo, em edições 
passadas), basta citar o nível das personalidades que 
já compartilharam suas opiniões e conhecimentos 
em nossas páginas: já entrevistamos ministros, 
secretários de governos, deputados, presidentes 
de diversas companhias e entidades, especialistas 
notórios em suas áreas de atuação, no Brasil e no 
exterior, entre outros. Nesta mesma edição que você 
tem em mãos, o secretário geral do Latin NCAP 
– uma das entidades de segurança veicular mais 
importantes do mundo – fez questão de participar  
da edição 100.
Desde que assumi a direção do CESVI, contribuí para 
que a revista adotasse um caminho cada vez mais 
informativo, em que a missão institucional fica em 
segundo lugar diante da verdadeira grandeza que 
existe em nosso conteúdo editorial: a opção sempre 
por matérias, entrevistas e revelações que façam 
a diferença, tanto para a tomada de decisão de 
nossos stakeholders e a evolução das relações entre 
esses diversos players quanto para a melhoria da 
segurança viária e da reparação automotiva no país. 
Considero que a revista está bem encaminhada 
nesse sentido de atuação, e que dessa forma 
manterá a longevidade que estamos comemorando 
agora, neste marco admirável que é ter um número 
100 estampado na capa.
Que venham os próximos 100 números – porque, 
enquanto o CESVI se mantiver como centro de 
pesquisa referência em inovação e conhecimento 
técnico, teremos boas histórias para contar aqui.  

M ais do que a mera representação 
institucional, a Revista CESVI sempre 
teve uma grande importância estratégica 

para o CESVI BRASIL. Foi e é o principal canal de 
comunicação com nossos stakeholders; a via pela 
qual apresentamos nossos estudos, divulgamos 
novas tecnologias, questionamos e contribuímos 
para políticas públicas relacionadas à segurança 
viária e ao universo da reparação automotiva... 
apontamos caminhos.
Essa essencialidade explica o porquê deste orgulho 

que é ver a revista chegar à sua centésima edição – uma longevidade rara de 
se atingir mesmo entre publicações de banca, que contam com publicidade e 
assinaturas. A primeira edição da Revista CESVI data de 1998 – apenas dois 
anos após a inauguração do CESVI BRASIL e, coincidentemente, o mesmo ano 
em que entrou em vigor o novo Código de Trânsito Brasileiro. Ela atravessou 
diferentes governos, legislações novas e até quatro diferentes gestores do 
nosso CESVI – todos os que aqui passaram reconheceram a revista como 
ferramenta de importância ímpar para um centro de pesquisa cuja razão de 
ser está justamente na disseminação do seu conhecimento técnico. Se esse 
saber ficasse contido entre o nosso corpo de especialistas, nossa missão 
como agente de mudanças ficaria inviabilizada em seu princípio maior.
Outro valor fundamental da constituição da Revista CESVI está no leque de 
pessoas, empresas e entidades que ela alcança. Embora um produto realizado 
por um centro de pesquisa integrante do Grupo MAPFRE, a revista sempre 
levou suas informações a todo o mercado segurador – além de reguladoras, 
órgãos de governo relacionados ao trânsito, montadoras, entidades diversas 
e imprensa especializada em automóveis e mobilidade. Esse posicionamento 
tem base na própria visão de negócio da MAPFRE, baseada na mutualidade: 
acreditamos que, quando o mercado como um todo evolui, as oportunidades 
de negócios melhoram para a companhia.
Vale ainda destacar um ponto crucial dessa trajetória vitoriosa da revista: 
assim como a valorizamos internamente, pela importância estratégica que 
tem para as ações do CESVI, temos a satisfação de constatar o valor com 
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Almir Fernandes
é diretor executivo do CESVI BRASIL.
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Arremate on-line
os melhores
veículos recuperados

No Leilão CESVI BRASIL você encontra oportunidades imperdíveis,
grande variedade de lotes e fecha excelentes negócios
com vantagens exclusivas:

• Mais economia e a menor taxa administrativa do mercado. 
• Facilidade na compra, processos descomplicados e rápida

 liberação do veículo.
• Documentação pronta para transferência, sem pendência

de dívidas, multas ou impostos.
• Pregões presenciais e on-line, com praticidade para acessar

de onde quiser.

Cadastre-se no site 
e confi ra as ofertas:
leiloes.cesvibrasil.com.br 

01_29_salvados_anuncio.indd   1 2/1/16   7:22 PM



Respeite a sinalização de trânsito.

NOVO PEUGEOT 2008

5

PEUGEOT 2008, PRIMEIRO 
LUGAR NO CUSTO DE 
REPARAÇÃO DA CATEGORIA

A MELHOR COMPRA DO ANO.
E COM O MOTOR TURBO THP,
NÃO PODIA SER DIFERENTE.

PEUGEOT 2008, ELEITO A COMPRA DO
ANO 2016 PELA REVISTA MOTOR SHOW.

peugeot.com.br

Todos os veículos Peugeot estão de acordo com o PROCONVE, Programa de 
Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores. Imagens ilustrativas.

Campeão no índice CAR Group, o Peugeot 2008 
é o veículo que proporciona um reparo mais fácil 
e barato da categoria.


