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PARA ALÉM
DO SINISTRO

C ontribuir para a redução da sinistralidade no 
mercado segurador é uma missão que permeia 
todos os trabalhos realizados pelo CESVI BRASIL.  

E não apenas pelo fator econômico. Quando 
desenvolvemos estudos sobre segurança viária, claro, 
estamos disseminando conhecimento para que o 
governo e as montadoras promovam soluções para 
evitar acidentes e mortes nas ruas e rodovias – é uma 
perspectiva muito maior que diminuir o número de 
indenizações que as seguradoras terão de pagar.
O mesmo se dá quanto à regulação de sinistros. Falar no 
impacto da eficiência nesse trabalho vai além da questão 
de fazer bom uso dos investimentos associados à atividade. 
Porque, quando falamos em mapeamento de processos, 
estamos sugerindo uma autoanálise, um diagnóstico que 
toda empresa, dos mais diversos portes, deveria ter. Qual 
é a complexidade da sua operação? Quais são os pontos 
fortes e aqueles que poderiam ser aprimorados?
Capacitação técnica é outro tema que vai muito além do 

universo da regulação de sinistro. Um estudo recente 
apontou que um profissional capacitado pode atingir uma 
produtividade 61% superior à de trabalhadores que não 
passam por treinamento ou atualização. Ou seja, toda 
companhia com alguma perspectiva de futuro deve levar 
a sério a capacitação – não como mero marketing.
Você vai encontrar essas e outras reflexões na matéria 
de capa desta edição da revista.
E não deixe de ler a seção Entrevista. Conversamos 
com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para 
esclarecer as razões de uma das conquistas mais 
importantes dos últimos anos na cidade de São Paulo: 
uma redução expressiva do número de mortes no 
trânsito. E, se o assunto é a diferença entre a vida e a 
morte, não pode haver questão mais relevante. 

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor executivo



Segundo o Uber, o aplicativo
já superou o número de

1 MILHÃO
de usuários no Brasil. 

305 HABITANTES 
PARA CADA TÁXI 

é a proporção existente
na cidade de São Paulo.

3 ANOS  
é a idade média dos táxis

em São Paulo.
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77
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Outras capitais do mundo 
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e 20% com o Uber.
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dos pro�ssionais que atuam

pelo Uber no país.
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no mundo contam

com a presença do Uber.
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Em janeiro, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, declarou que os 
taxistas “vão desaparecer pela concorrência predatória” se não aceitarem a 
regulamentação do aplicativo Uber na cidade. Essa regulamentação, anunciada 

pela prefeitura paulistana, é só mais um entre os muitos capítulos polêmicos da 
chegada do aplicativo ao país, que está revoltando taxistas e pode transformar a 
mobilidade e o conceito que temos de transporte privado de passageiros. 
Conheça os principais números dessas duas alternativas, ambas  
ao alcance de um clique no seu celular. 

NÚMEROS

Alexandre Carvalho dos Santos 

UBER X TÁXI
Eric Kawahata
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Fontes: Táxis – Adetax (Associação das Empresas de 
Táxi do Município de São Paulo); Uber – Divulgação.



ACIDENTES 
FATAIS: AS 
RAZÕES DA 
QUEDA
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Não houve notícia mais importante relacionada à segurança 
viária que esta: a cidade de São Paulo teve, em 2015, uma 
queda de 20,6% no número de mortos em acidentes de 

trânsito em relação ao ano anterior. É a maior baixa desde 1998, 
quando passou a vigorar o novo Código de Trânsito Brasileiro e a 
redução atingiu 23,7%. O número de mortes no trânsito, 992, foi o 
menor da série histórica registrada pela Companhia de Engenharia de 
Tráfego (CET) desde que a contagem começou a ser feita, em 1979.
Mas por que houve essa queda? Os críticos da atual gestão da cidade 
dizem que ela é uma mera consequência da crise econômica do país, 
que faria com que houvesse menos carros nas ruas – como se fosse 
possível termos menos carros hoje do que em 1980, por exemplo, 
quando houve mais mortes no trânsito. 
Para explicar direito as razões que levaram a capital paulista a ter um 
trânsito menos letal, ouvimos um especialista diretamente envolvido 
no conjunto de ações que vem sendo tomadas para reduzir acidentes 
e, mais que isso, para estimular uma convivência mais harmônica 
entre ônibus, carros, motos e pedestres: Ronaldo Tonobohn, 
superintendente de planejamento e projetos da CET-SP.

Qual o peso da redução do limite de velocidade 
nas marginais para essa diminuição de mortes 
no trânsito de São Paulo?
Nós temos uma equipe aqui na superintendência de planejamento 
que acompanha alguns acidentes fatais in loco. Quando o acidente 
acontece, essa equipe é acionada e vai fazer toda a análise da 

ENTREVISTA

Alexandre Natale e Alexandre Carvalho dos Santos

Luciana Ruffato
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ocorrência, em todos os aspectos: da engenharia, do sistema 
viário, dos veículos, dos condutores, da sinalização... para 
entender quais são os fatores que interferiram naquela 
ocorrência. E daí identificamos que 75% dos veículos envolvidos 
em acidentes fatais tinham um passado de multas de velocidade 
e semáforo vermelho, alguns com histórico bem vasto de abusos 
nessas duas infrações gravíssimas. Ficou muito claro para nós 
que a alta velocidade está diretamente envolvida com a fatalidade. 
Sabíamos pelos estudos internacionais que a redução de limites 
máximos de velocidade interfere diretamente na gravidade dos 
acidentes. Só não tínhamos uma projeção do que isso significaria 
em São Paulo. E aí nós fomos surpreendidos com o grau de 
redução que foi alcançado.

Por que nas marginais?
A redução de velocidades máximas faz parte de uma estratégia 
do Programa de Proteção à Vida, de um compromisso da cidade 
de São Paulo com a Organização Mundial de Saúde, de diminuir 
pela metade o índice de mortes por 100 mil habitantes. Em 
2010, quando esse compromisso foi firmado, o índice estava na 
ordem de 12 mortes por 100 mil habitantes no trânsito, e a meta 
assumida com a ONU seria chegar em 2020 com 6 mortes – 
sendo que, no Brasil, a estatística geral é de 25 mortos por 100 
mil habitantes. Sabemos que temos uma cultura difícil de vencer, 
então as medidas tinham de ser muito incisivas. Percebemos 
que alguns eixos muito críticos do ponto de vista de fatalidade, 

IDENTIFICAMOS QUE 75% DOS 
VEÍCULOS ENVOLVIDOS EM ACIDENTES 
FATAIS TINHAM UM PASSADO DE 
MULTAS DE VELOCIDADE, ALGUNS 
COM HISTÓRICO BEM VASTO DE 
ABUSOS. FICOU MUITO CLARO QUE A 
ALTA VELOCIDADE ESTÁ DIRETAMENTE 
ENVOLVIDA COM A FATALIDADE

Ronaldo Tonobohn, 
superintendente de planejamento  
e projetos da CET-SP

de periculosidade no trânsito, não estavam sendo tratados. As 
marginais sempre foram vistas como trechos rodoviários dentro 
da cidade, e não são. As viagens que acontecem ali não são 
viagens rodoviárias. E a mortalidade nessas vias era muito grande. 
Só de atropelamentos, houve 73 mortes em 2014. Isso numa via 
em que você não tem um uso de solo por pedestre tão intenso. 
Mas temos um entendimento de que esses limites têm de ser 
padronizados para a cidade, de modo que o munícipe, o usuário, 
o motorista, não se perca nas regulamentações – ora é 60, ora é 
50, ora é 90... Com uma regra só para a cidade como um todo, 
fica muito mais fácil compreender e obedecer.

Vocês têm uma previsão de quando  
devem chegar na meta da ONU?
O mais cedo possível. O ideal seria estabelecer uma meta 
de mortalidade zero. Hoje, já chegamos a 8,3 para 100 mil 
habitantes. Não estamos nos obrigando a chegar a 6 no ano que 
vem, o importante é reduzir mais a cada dia. 

Por que há tanta gente contra  
a redução da velocidade máxima?
Houve dois fatores principais: uma falta de entendimento do 
que significa reduzir limite de velocidade e uma ação deliberada 
mesmo de desqualificar a atuação da prefeitura. Estamos 
atravessando um cenário político no país onde há uma tendência 
de se criticar praticamente tudo que determinadas gestões 
fazem. Então esse é um fator muito importante. Grandes ações 
com resultados muito positivos da prefeitura sofreram críticas 
porque é do jogo político. A imprensa também trabalhou isso 
de uma maneira negativa, não sei se propositadamente, ou 
por ingenuidade, ou por não saber como lidar com a questão 
semântica da coisa. Então eu sempre vou dizer “limite de 
velocidade máxima”. Porque saía na imprensa: “A prefeitura reduz 
a velocidade no trânsito”. Se o seu sentimento como usuário é 
de que a velocidade já está baixa, porque você fica preso em 
congestionamento, você pensa, “pô, a velocidade já é baixa e eles 
vão reduzir mais ainda?” Para o usuário, ficou parecendo que ele 
seria imensamente prejudicado, que demoraria mais ainda no 
trânsito. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) disse que ia 
ter arrastão na marginal por causa de uma suposta lentidão dos 
carros. Olha, se tem um ladrão que corre a ponto de conseguir 
assaltar um carro rodando a 50 km/h, chama esse bandido para 
correr nas Olimpíadas. 

E ao que se devem, especificamente,  
as reduções de mortes de motociclistas  
e ciclistas nesse período?
Eu acho que aí são duas coisas bem diferentes. Com relação a 
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ciclistas, temos muito a comemorar. Instalamos agora contadores 
em algumas ciclovias, então estamos fechando essa estimativa 
de quantas viagens ocorrem hoje, ou quanto cresceu o número de 
viagens por bicicleta. Percebemos que cresceu muito o número 
de viagens por bicicleta na cidade – que era nossa proposta. 
Queremos que essa rede cicloviária tenha 1.500 quilômetros 
em 2030, mas já queremos fechar essa gestão com 400 km. 
Então, quando você oferece uma estrutura viária mais segura 
para a bicicleta, segregada, que ela não tenha que disputar com 
o automóvel e com o ônibus, caminhões, o espaço de sistema 
viário, você naturalmente está incentivando mais gente a usar. 
E a ideia é que as pessoas trocassem as viagens de carro por 
bicicleta. Então se você pensar que o número de usuários cresceu, 
a redução de acidentes fatais foi muito mais significativa do que 
o número diz. O dado base era de 120 mil viagens de bicicletas 
por dia com um índice de 95 ciclistas mortos em 2010. Hoje, não 
sabemos ao certo ainda, mas a quantidade de viagens cresceu 
muito e, mesmo assim, conseguimos reduzir para menos de 
30 mortes de ciclistas por ano. A redução é drástica, muito 
significativa. E nenhuma dessas mortes aconteceu onde existe 
ciclovia. Todas aconteceram em vias onde não tem ciclofaixa, 
ciclovia, nenhum tratamento cicloviário. 

E quanto ao motociclista?
A curva de mortes em motocicletas ainda está um pouco 
estável. E isso é preocupante, porque moto tem um fator 
comportamental muito grande envolvido. A cidade já teve 
motofaixas na Av. 23 de Maio, na Av. Sumaré, mas, depois 
que essas motofaixas foram implantadas, o número de 
atropelamentos por motocicleta disparou. Porque o pedestre 
não entende direito essa faixa exclusiva, ele vê os carros, mas 
acaba não prestando atenção à moto. Então percebemos que 
esse tipo de segregação não funciona. O que funciona, e que 
tem sido muito eficiente, é o projeto “Frente Segura”, esse 
espaço só para a moto, à frente dos carros, junto ao semáforo. 
Antes, quando o semáforo abria, todo mundo se embaralhava 
disputando espaço e isso provocava acidentes. Agora, quando o 
semáforo abre, o pelotão de motos sai e o pelotão de carro vai 
atrás. Mas os acidentes mais graves com motos são relativos 
à velocidade. Então ainda não existe uma receita. O principal 
é comportamental e educação. As pessoas que se envolvem 
em acidentes graves nas vias passaram pela autoescola. 
Teoricamente deveriam saber o que é um comportamento 
seguro. A educação, portanto, tem de vir no primeiro ciclo da 
educação básica, para formar cidadãos, e não motoristas. 
 
Tem gente dizendo que a queda nas mortes 
tem relação com a crise econômica, de haver 
menos carros nas ruas. Esse argumento tem 
algum fundamento?
Reduziu a venda de combustível na cidade? Não tenho visto no 

noticiário econômico nada muito contundente sobre redução 
de venda de combustível. Esse seria o indicador mais claro de 
uma relação com a crise. Se a venda de combustível na cidade 
continua em patamares iguais, ou muito semelhantes ao de 
sempre, isso quer dizer que as pessoas continuam usando 
seus veículos. Além disso, o número de acidentes fatais não 
tem uma relação direta com o número de veículos. Se você 
for pensar em curva de comportamento, é o contrário: quanto 
mais veículo, menos acidente grave, porque o trânsito fica mais 
congestionado, e mais lento. Via mais livre é ambiente mais 
propício para acidente mais grave. 

O caso de São Paulo tem a ver, você acha, 
com as decisões da atual prefeitura no que 
diz respeito ao trânsito e à mobilidade?
Eu não tenho dúvidas. Porque o Programa de Proteção à Vida 
trata de ações concretas de atuação em fatores que geram 
acidentes: redução de velocidades máximas, áreas de proteção, 
áreas com velocidade máxima de 40 km/h no centro... E tivemos 
resultados muito importantes na redução de acidentes. Esse 
conjunto de políticas é fundamental. A questão das faixas 
exclusivas de ônibus acaba gerando uma disciplina que reduz 
acidente grave. A ideia, a princípio, era simplesmente priorizar 
o ônibus, para que ele tivesse o trânsito livre e o usuário ganhar 
tempo. Só que, como consequência desse disciplinamento do uso 
da via, há menos contato entre ônibus e carros, que são veículos 
de menor porte, e cai a gravidade dos acidentes. Os ciclistas 
nos disseram que, com as vias exclusivas, os motoristas dos 
ônibus estão menos estressados. Porque é uma pressão em 
cima do motorista muito grande também, de cumprir tempo 
de viagem, de fazer os atendimentos de maneira adequada, 
e tudo mais. O que orienta nossos projetos é a questão da 
sustentabilidade. Sustentabilidade do ponto de vista ambiental, 
do ponto de vista social, do ponto de vista da saúde, do ponto de 
vista de preservação de vidas. E do ponto de vista de eficiência. 
Quando dizemos que vamos privilegiar o coletivo, em detrimento do 
individual, é porque vamos dar privilégio àquele que polui menos, que 
é mais eficiente, que transporta mais gente. O carro transporta 1/3 
das pessoas, mas ocupa de 60% a 70% do espaço viário. Isso não 
é justo, isso não é democrático e muito menos sustentável. 
 
Você acha que existe espaço político  
para esse tipo de proposta ligada  
à sustentabilidade?
Politicamente eu acho suicida defender. Eu sei que tem candidatos 
a prefeito que defendem voltar atrás, e eu sei que existe uma 
camada da população que bota tachinha em ciclovia para furar 
pneu, que entra na Justiça, isso é muito comum na cidade 
inteira, principalmente em rua comercial. Então existe um eco 
numa camada da população das propostas desses candidatos. 
No processo vamos ver o quanto a cidade amadureceu ou não. 



Revista CESVI 11

Claro que para nós, para quem é técnico, para quem acredita 
em construir cidade para as pessoas, cidades mais humanas, 
seria uma tristeza muito grande perder isso. Temos um prazo 
de quatro anos de governo, e temos de fazer com que os nossos 
projetos sejam tão bons que sobrevivam independentemente de 
quem será o próximo prefeito.  
 
Como vê a relação do pedestre  
com a cidade?
Eu acho que a cidade vai ganhar se conseguirmos que mais 
pessoas deixem de usar veículos motorizados e passem para a 
bicicleta, ou se conseguirmos construir uma rede de circulação 
a pé, em que as pessoas também se sintam confiantes e 
confortáveis para andar a pé. Talvez tenhamos de intensificar 
a atuação agora na cultura da mobilidade e na cultura de 
comportamento em espaço público. O conceito de cidadania 

você constrói quando as pessoas se apropriam do que é público. 
Porque hoje a disputa que gera violência, que gera acidente, que 
gera morte, é o pensamento do privado contra o público. Então 
temos trabalhado com expansão de projetos de parklets, por 
exemplo. Pretendemos intensificar muito isso, transformar áreas 
de estacionamento em minipraças urbanas, para as pessoas 
poderem se acomodar, ler, estudar...

Fala-se muito na possibilidade de  
ampliação do rodízio de veículos como  
forma de melhorar o trânsito. Como  
você vê essa opção?
Existem questões que influenciam nessa reflexão, como o “efeito 
México”: quando o rodízio foi muito rigoroso na Cidade do México, 
as pessoas começaram a comprar um carro velho para usar nos 
dias de rodízio. E o trânsito piorou muito, porque o carro velho 
quebrava, poluía muito mais... Todas as simulações que fizemos 
têm demonstrado pouca eficiência na avaliação custo/benefício de 
outras modalidades de rodízio. Nossa ideia não é intensificar essa 
política de restrição. A gente tem que se adiantar e fazer uma 
política de mobilidade diferente. Participamos muito da discussão 
do Plano Diretor, de onde localizar as atividades na cidade, onde 
adensar, onde não adensar, porque isso é fundamental. A moradia 
fica lá longe, o emprego fica no centro, então isso gera essa 
ocupação excessiva de uma região, e com viagens muito longas 
para a periferia. Se você desenhar a cidade de maneira eficiente, 
para que crie oportunidade de ter emprego e moradia próximos, a 
necessidade de grandes deslocamentos de carro se torna menor.  

A OAB DISSE QUE IA TER ARRASTÃO 
NA MARGINAL POR CAUSA DE UMA 
SUPOSTA LENTIDÃO DOS CARROS. 
OLHA, SE TEM UM LADRÃO QUE 
CORRE A PONTO DE CONSEGUIR 
ASSALTAR UM CARRO RODANDO A 50 
KM/H, CHAMA ESSE BANDIDO PARA 
CORRER NAS OLIMPÍADAS
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A CONSTANTE BUSCA 
PELA EFICIÊNCIA

SOLUÇÕES PARA 
APRIMORAMENTO DE 

PROCESSOS NA ÁREA DE 
REGULAÇÃO DE SINISTRO 

DAS SEGURADORAS

MATÉRIA DE CAPA

Emerson Feliciano

E ficiência pode ser conceituada como a relação entre os recursos empregados e 
os resultados obtidos. Esse é o desafio – que você pode associar à sua equipe, 
à sua empresa e até ao seu país. Não seria diferente na área de regulação 

de sinistros das companhias seguradoras. Experiente em diversos trabalhos 
relacionados a essa atividade, o CESVI apresenta aqui um panorama geral do 
conceito de eficiência aplicado à regulação, procurando trazer à luz conceitos técnicos 
a serem aplicados nas principais etapas do processo.
Vale ressaltar que não há aqui nenhuma pretensão de colocar em dúvida os métodos 
utilizados pelas companhias, mas, sim, estudá-los e apresentar sugestões de soluções 
que aportem maior valor agregado e sinergia para os processos já existentes.
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MAPEAMENTO DOS PROCESSOS
Esse mapeamento é o primeiro passo para identificar 
pontos de melhoria ou ganhos de eficiência. Há inúmeros 
gestores de sinistro que caem na armadilha de pensar que 
“saber fazer” é o mesmo que ter os processos mapeados. 
O processo mapeado deve refletir a forma como a área 
trabalha, e, a partir disso, o gestor obtém subsídios para 
estudar os processos e propor melhorias. Um mapeamento 
adequado evidenciará os seguintes fatores:

• Complexidade da operação e seus respectivos pontos 
fortes e oportunidades de melhoria.

• Pontos de redução de custos.
• Gargalos.
• Falhas de integração.
• Atividades redundantes.
• Tarefas de baixo valor agregado.
• Retrabalhos com excesso de documentação.
• Oportunidades para capacitação dos colaboradores.
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O MAPEAMENTO DOS PROCESSOS É O 
PRIMEIRO PASSO PARA IDENTIFICAR PONTOS 
DE MELHORIA OU GANHOS DE EFICIÊNCIA

Existem inúmeras metodologias de gestão de processos, 
mas vale a pena destacar de forma breve alguns itens 
que o CESVI BRASIL entende como primordiais para a 
busca da eficiência.

• Definir a causa raiz do problema do processo  
que se deseja aprimorar.

• Designar um responsável para a solução.
• Definir uma data-alvo para a resolução ou 

implementação dos planos de ação.

O DILEMA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA
Um dos principais dilemas das seguradoras é em relação 
à quantidade, e qualidade, dos treinamentos oferecidos 
aos seus colaboradores, e quanto estas capacitações 
contribuirão diretamente para a busca pela eficiência. 
Está mais do que provado que profissionais treinados são 

os que possuem um melhor desempenho na execução de 
suas atividades.
Um estudo recente do CESVI apontou que um profissional 
capacitado pode atingir patamares de produtividade na 
ordem de 61% acima dos não capacitados.
Na prática, a capacitação pode ser exemplificada em 
ações dentro da área de regulação de sinistros, na qual 
um vistoriador treinado tem maior poder de negociação 
no momento do processo. Profissionais conhecedores de 
técnicas de orçamentação, quando trabalham em paralelo 
com um software, quando comparados a profissionais 
não treinados, podem ter um custo médio de sinistro 
significativamente mais baixo.
Um outro ponto de oportunidade é o treinamento 
dos profissionais das centrais de atendimento. Um 
profissional com a capacitação técnica adequada tem 
totais condições de definir qual será a categoria de 
acionamento para solucionar o problema do cliente. 
Existem casos em que o envio de um profissional/
prestador que utiliza uma motocicleta como meio de 
transporte é suficiente para o atendimento; ao passo que 
enviar um guincho para um atendimento simples, como 
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UM ESTUDO DO CESVI APONTOU QUE UM 
PROFISSIONAL TREINADO PODE ATINGIR PATAMARES 
DE PRODUTIVIDADE 61% SUPERIORES AOS DE 
PROFISSIONAIS NÃO CAPACITADOS

troca de uma bateria ou pneu, aumenta significativamente 
os custos operacionais.
Muitas companhias, buscando a otimização do tempo, estão 
utilizando plataformas de e-learning, cujo objetivo é ampliar 
a oferta de conhecimento técnico para os profissionais 
que sofrem com a falta de tempo ou com dificuldades de 
deslocamento – além de todas as vantagens que o e-learning 
pode oferecer, como flexibilidade de horários, aprendizado no 
próprio ritmo e acesso de qualquer computador.
Em tempos de redução de custos, a verba para 
treinamento sempre sofre ajustes (para menos), 
mas é importante refletir o quanto uma capacitação 
adequada pode ser considerada como um investimento, 
retornando em eficiência operacional e ganhos de 
imagem para a companhia.

REDUÇÃO DO SINISTRO MÉDIO
Reduzir o custo médio do sinistro: este é, e sempre será, 
um dos principais objetivos da área de regulação. Veja 
abaixo alguns fatores que podem impactar diretamente 
neste objetivo:   

Mapeamento das oficinas  
x volume de sinistros
Entender quais são as oficinas prestadoras de serviço, 
quantos veículos estão sendo reparados em cada uma 
delas e, principalmente, conseguir levantar qual é o 
custo médio de sinistro são itens fundamentais para a 
excelência na gestão.
Uma metodologia muito eficiente é estabelecer um 
ranking das oficinas que possuem os maiores custos de 
sinistro, entendendo o porquê desses desvios, que podem 
estar ligados à região, aos tipos de serviços prestados, 
ao nível tecnológico, entre outros fatores. 
Vale entender qual é a relação percentual existente entre 
os valores gastos com peças x os valores gastos com mão 
de obra nos orçamentos. Esse dado pode variar de acordo 
com inúmeros fatores, como: localização da oficina, nível 
de tecnologia, nível de capacitação dos profissionais (que 
está diretamente ligado, por exemplo, ao número de peças 
substituídas x número de peças reparadas).
Com isso, é possível estabelecer coeficientes 
relacionados ao fornecimento de peças, o que é benéfico 
tanto para as seguradoras quanto para as oficinas.
Com esses itens levantados, estabelecem-se os planos de 
ação para o balanceamento do custo médio por oficina.

Vistoria por imagem
É um processo que tem como objetivo principal 
gerar maior produtividade ao processo de regulação, 
aumentando a satisfação do cliente, pois o orçamento do 
reparo, dentro de um processo bem estabelecido, pode 
ser liberado de forma mais rápida.
Nesse processo, de forma geral, a oficina encaminha as 
imagens e o orçamento para a seguradora, que realiza a 
análise do material e eventuais negociações, liberando os 
reparos na sequência.
A eficiência desse processo está em estabelecer uma 
sequência e padrão das atividades, sendo que a utilização 
de uma plataforma tecnológica é o fator decisivo para o 
sucesso da estratégia.

IMPLANTAÇÃO DE  
CONTROLES GERENCIAIS
Do ponto de vista acadêmico-científico, há inúmeras 
definições para controles gerenciais:
“Rotinas e procedimentos formais, baseadas em 
informação, utilizadas pela empresa, departamento ou 
gestor para manter ou alterar padrões de atividade 
organizacional.”
“É o processo pelo qual os gerentes em todos os níveis 
asseguram que as pessoas que eles supervisionam 
implementam as estratégias definidas.”
“É o processo de guiar a organização para padrões 
viáveis de atividade em um ambiente em mudança.”
Relembrado o conceito, dá para entender que a 
maioria das definições de controle gerencial enfatiza a 
necessidade de feedback sobre o desempenho efetivo, 
para fins de comparação com padrões, objetivos, alvos, 
orçamentos e planos, de modo a possibilitar a detecção 
de desvios e variações e permitir a adoção de ações 
corretivas para a retomada do rumo apropriado. 
Na prática, alguns controles podem ser desenvolvidos, 
como os seguintes:
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• Quantidades diárias de regulações recebidas, 
distribuídas e realizadas.

• Nível de serviço, SLA – prazo para realização 
das vistorias, de cada profissional ou prestador 
de serviços. É comum as empresas trabalharem 
com prazo de até 48 horas para a realização das 
vistorias.

• Acompanhamento do custo médio da área, que pode 
(e deve) ser estendido para custo médio por região, 
por oficina, por perito, e assim por diante.

• Controle e confecção da evolução diária para o 
alcance das metas.

• Valores reclamados x valores fixados para cada 
sinistro – e qual a diferença percentual entre  
esses dois fatores.

• Controle da qualidade da regulação (quantidade  
de retorno, por exemplo) x custo médio.

• Quantidade de revistorias realizadas: indica  
a complexidade dos sinistros existentes,  
ou a complexidade de se realizar a avaliação  
dos sinistros.

• Acompanhamento das oficinas com  
sinistralidade acima da média.

CONSTÂNCIA É A CHAVE
O CESVI BRASIL entende que, com a acirrada 
competitividade entre as empresas, a liderança se ganha 
nos detalhes, por meio de ações constantes e seus 
devidos acompanhamentos – todos eles em busca da 
eficiência. 
Esta matéria abordou importantes ações em busca dessa 
eficiência, mas ela não se limita ao que foi exposto nessas 
reflexões. Cada empresa, fazendo uma análise dos seus 
ambientes internos e externos, poderá encontrar soluções 
adequadas à sua realidade e necessidade, desenvolvendo 
ferramentas e processos específicos, mais adequados à 
forma de realizar suas próprias atividades. 
Mas cabe um pensamento que deve permanecer: a 
perspectiva do quanto a busca constante pela eficiência 
e pela melhoria contínua deve fazer parte da rotina das 
empresas. Pelo menos daquelas que desejam “brigar” de 
igual para igual em uma época de tanta competitividade. 
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Emerson Farias

GOL E VOYAGE
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A Volkswagen lançou o hatch compacto Novo Gol e o sedan compacto Novo Voyage 
– tanto um quanto o outro foram facelifts dos modelos anteriores. E os carros 
apresentaram mudanças em peças não estruturais, como conjunto óptico e 

para-choque. 
Para ver até que ponto iam as novidades, o CESVI BRASIL analisou o comportamento 
estrutural desses dois automóveis em ensaios de impacto. E concluiu que houve uma 
mesma performance estrutural, mesmo com o facelift. Mas a montadora trabalhou bem 
nos preços de peças, o que fez com que houvesse melhora no índice CAR Group  
de ambos os modelos. O Gol baixou de 21 para 18, enquanto o Voyage foi de 27 para  
24 – lembrando que, nessa classificação, quanto menor o número, melhor o resultado  
da combinação entre reparabilidade e conjunto de peças. 
Veja a seguir mais detalhes das análises feitas pelo centro de pesquisa.

Batemos os dois carros 
da Volkswagen e... uma 

surpresa boa: ambos 
melhoraram suas 
classificações no  

ranking CAR Group
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DADOS DO VEÍCULO

Marca Volkswagen

Modelo Novo Gol

Versão TrendLine

Ano de fabricação 2016

Tipo de carroceria Monobloco

Peso em ordem de marcha 983 kg

Motor 1.6

Potência 104 cv (E) / 101 cv (G)

Combustível Flex

CAR GROUP (NOVO GOL)
CATEGORIA Hatch compacto
POSIÇÃO 
ATUAL

MONTADORA VEÍCULO SET/ 
15

OUT/ 
15

NOV/ 
15

DEZ/ 
15

JAN/ 
16

FEV/ 
16

1º Up! 10 10 10 10 10 10

2º Novo Fox 16 16 16 16 16 16

3º Novo C3 14 15 15 15 17 17

4º Novo Gol 18 18 18 18 21 18

5º Etios Hatch 18 19 19 19 19 19

6º 208 17 18 18 18 21 21

7º Onix 25 26 26 26 26 26

8º New Fiesta 29 29 29 29 29 29

9º Sandero 32 33 30 30 30 30

10º Novo Uno 39 40 40 40 40 41

11º Palio Fire 42 43 43 42 42 44

12º Novo Palio 46 47 47 47 47 49
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ÍNDICE DE FURTO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO VEICULAR

20

OUTROS ÍNDICES (NOVO GOL)
 ÍNDICE DE VISIBILIDADE 

GOL
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COM CAR GROUP 24, O NOVO 
VOYAGE É O SEGUNDO MAIS 
BEM CLASSIFICADO NA 
CATEGORIA SEDAN COMPACTO
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DADOS DO VEÍCULO

Marca Volkswagen

Modelo Novo Voyage

Versão TrendLine

Ano de fabricação 2016

Tipo de carroceria Monobloco

Peso em ordem de marcha 997 kg

Motor 1.6

Potência 104 cv (E) / 101 cv (G)

Combustível Flex

CAR GROUP (NOVO VOYAGE)
CATEGORIA Sedan compacto
POSIÇÃO 
ATUAL

MONTADORA VEÍCULO SET/15 OUT/15 NOV/15 DEZ/15 JAN/16 FEV/16

1º Etios Sedan 15 16 16 16 16 16

2º Novo Voyage 24 24 24 24 27 24

3º Prisma 26 27 27 27 27 27

4º Cobalt 36 36 36 34 36 37

5º Grand Siena 41 41 41 41 41 43

VOYAGE

ÍNDICE DE FURTO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO VEICULAR

20

OUTROS ÍNDICES (NOVO GOL)
 ÍNDICE DE VISIBILIDADE 

COMPARE VEÍCULOS VOCÊ TAMBÉM
Que tal comparar esses e outros veículos quanto 
aos índices desenvolvidos pelo CESVI? Assim você 
descobre qual modelo sairá mais em conta numa 
eventual necessidade de reparo na oficina, quais são os 
carros mais seguros do mercado e até aqueles mais 
protegidos contra furto. 

Logo na home do site do CESVI, você encontra o 
link “Comparativo de veículos” – aí é só escolher os 
modelos que você quer comparar, a característica que 
você quer observar e fazer suas simulações. 

Acesse: www.cesvibrasil.com.br
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IMPACTO DIANTEIRO
Nos crash-tests feitos na parte dianteira dos 
veículos, o CESVI concluiu que tanto o Novo 
Gol quanto o Novo Voyage obtiveram um 
comportamento estrutural satisfatório.  
Veja como foi.

Capô (Novo Gol  
e Novo Voyage) 
A peça teve de ser substituída, pois apresentou 
danos fortes na região do impacto. Os pontos 
fusíveis (regiões de deformação programada) 
foram afetados na batida, inviabilizando a 
reparação do componente. Se não dá para 
consertar, tem de trocar.

Longarina (Novo Gol  
e Novo Voyage)
Além de uma travessa frontal com crash-box, esses 
carros da Volks ainda possuem um absorvedor 
de impacto. Os componentes absorveram parte 
da energia do choque e reduziram os danos na 
longarina. Assim, a longarina frontal da lateral 
esquerda (LE) apresentou um pequeno dano, sendo 
reparada no Novo Gol e substituída parcialmente no 
Novo Voyage.

Radiador e eletroventilador  
(Novo Gol e Novo Voyage)
O deslocamento de toda a estrutura dianteira 
no momento do impacto fez com que os 
componentes mecânicos fossem danificados e 
tivessem de ser substituídos. TMO (tempo de mão de obra) REPARAÇÃO DIANTEIRA (NOVO VOYAGE)

Funilaria 4,20

Mecânica 1,50

Pintura 9,32

Tempo total da reparação dianteira 17,10

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO

Gol/Voyage Conjunto óptico LE Substituição
Gol/Voyage Para-choque dianteiro Substituição
Gol/Voyage Grade inferior central do para-choque Substituição
Gol/Voyage Capô Substituição
Gol/Voyage Moldura do farol de neblina LE Substituição
Gol/Voyage Absorvedor de impacto LE Substituição

Gol/Voyage Travessa com crash-box Substituição
Gol/Voyage Painel dianteiro (Front-End) Substituição
Gol/Voyage Flange da longarina LE Substituição
Gol/Voyage Defletor de ar LE Substituição
Gol Suporte superior de fixação do radiador LE Substituição
Voyage Conjunto óptico LD Substituição
Gol/Voyage Longarina LE Reparação
Gol/Voyage Fechamento da longarina LE Reparação
Gol/Voyage Para-lama LE Reparação
Gol/Voyage Para-barro dianteiro LE Reparação
Gol/Voyage Coluna A LE Reparação
Gol Reservatório do limpador de para-brisa Reparação
Gol/Voyage Radiador Substituição
Gol/Voyage Eletroventilador Substituição

TMO (tempo de mão de obra) REPARAÇÃO DIANTEIRA (NOVO GOL)

Funilaria 4,10

Mecânica 1,50

Pintura 9,32

Tempo total da reparação dianteira 16,92

REPARABILIDADE
Você sabe: o procedimento de análise estrutural realizada pelo CESVI BRASIL tem por objetivo 
determinar a classificação do veículo em relação às suas características de reparabilidade, com 
base nos ensaios de impacto normalizados e aceitos internacionalmente (Norma RCAR).

CONDIÇÕES DO IMPACTO DIANTEIRO

Velocidade 15+1 km/h

Barreira de impacto Bloco fixo e indeformável de 32 t

Ângulo de incidência de impacto Barreira inclinada a 10°

Peso Lastro de 75 kg

CONDIÇÕES DO IMPACTO TRASEIRO

Velocidade 15+1 km/h

Barreira de impacto Bloco móvel indeformável de 1,4 t

Ângulo de incidência de impacto Veículo posicionado a 10°

Peso Lastro de 75 kg
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IMPACTO TRASEIRO 
No crash-test traseiro, o Novo Gol e o Novo 
Voyage também obtiveram um comportamento 
satisfatório. A maioria das peças afetadas no Gol 
pôde ser reparada, diminuindo o custo total da 
reparação traseira. 

Painel traseiro (Novo Gol)
O painel traseiro do Novo Gol sofreu danos 
leves e pôde ser reparado. A travessa traseira 
e o absorvedor de impacto retiveram parte da 
energia do choque, o que diminuiu os danos no 
painel traseiro.

Tampa traseira (Novo Gol)
Já a tampa traseira ficou com danos em sua 
estrutura em função do contato da barreira 
móvel com o componente. Mesmo com os danos 
apresentados, o componente foi passível de reparo, 
evitando assim a substituição do componente e 
diminuindo o custo final da reparação.   

Assoalho traseiro (Novo Voyage)
O assoalho do porta-malas do Novo Voyage foi 
reparado, devido à travessa frontal com crash-
box e ao absorvedor de impacto absorverem 
parte da energia da batida. 

 

TMO DA REPARAÇÃO TRASEIRA (NOVO GOL)

Funilaria 12,50

Mecânica 0,00

Pintura 8,37

Tempo total da reparação traseira 23,20

TMO DA REPARAÇÃO TRASEIRA (NOVO VOYAGE)

Funilaria 8,00

Mecânica 0,00

Pintura 8,37

Tempo total da reparação traseira 18,70

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO

Gol/Voyage Para-choque central Substituição 

Gol Tampa traseira Reparação

Voyage Tampa traseira Substituição 

Gol Painel traseiro Reparação

Voyage Painel traseiro Substituição 

Gol/Voyage Absorvedor de impacto LD Substituição 

Gol/Voyage Lateral traseira LD Reparação

Gol/Voyage Assoalho traseiro Reparação



Paulo César Santos

ENTIDADE QUER RECUPERAR O 
GLAMOUR DO PASSADO COM 
“DISNEYLÂNDIA DO AUTOMÓVEL”

MÁQUINAS POP

Q uem enfrenta diariamente o trânsito caótico das 
grandes cidades talvez não imagine que aquele mar 
de automóveis que concorrem ferozmente por espaço 

em nossas vias já foi composto por números muito mais 
modestos. Isso no começo do século 20, quando poucas 
dezenas de veículos circulavam pelas ruas do Rio de Janeiro 
e de São Paulo. Acompanhando a chegada dessas máquinas 
fabulosas ao país, logo foi criada por entusiastas uma 
entidade para cuidar e regulamentar o uso dos automóveis. 
E, se atualmente os motoristas têm à sua disposição um 
número considerável de seguradoras e operadoras de cartão 
que prestam serviços diversos de assistência, como guincho 
e oficinas de reparos, até meados dos anos 1980 esses 
serviços eram oferecidos quase que com exclusividade pelo 
Automóvel Clube do Brasil a seus associados.

FUNDADORES FAMOSOS
A entidade foi fundada em 27 de setembro de 1907 a partir 
de uma ideia de Alberto Santos Dumont – sim, o Pai da 
Aviação –, que participava na Europa do Automóvel Clube 
da França como diretor de provas. Ele foi o primeiro a 
trazer para o Brasil um automóvel a combustão e pneus de 
borracha: um Peugeot, equipado com motor Daimler, movido 
a gasolina, de 2 cilindros em V e 3,5 cv de potência máxima, 
que chegou em novembro de 1891. Apesar do pioneirismo 
de Santos Dumont, o carro não foi visto pelas ruas, levando a 
crer que ele tivesse comprado o veículo mais para estudar o 
motor do que para dirigi-lo (mesmo porque, à época, as ruas 

de São Paulo estavam muito longe do ideal para a circulação 
de automóveis, apresentando ainda características coloniais). 
Junto a Santos Dumont na fundação do Automóvel Clube 
do Brasil estavam os outros cinco primeiros proprietários 
de carros no país até então: o jornalista José do Patrocínio 
(importante abolicionista), Álvaro Fernandes da Costa Braga 
(fundador da fábrica de chocolate e café Moinho de Ouro), 
Aarão Reis (engenheiro e arquiteto, primeiro presidente do 
Automóvel Clube do Brasil), o poeta Olavo Bilac e Fernando 
Guerra Duval (engenheiro, proprietário do primeiro automóvel 
do Rio de Janeiro de motor a explosão, um Decauville, que 
circulou em agosto de 1900. Seu motor a gasolina era de 
2 cilindros. Na falta do combustível, Guerra Duval ia às 
farmácias e comprava benzina).
Já na época, o objetivo principal do clube era dar um norte 
para os veículos que chegavam ao Brasil. Em 1907, no Rio 
de Janeiro, então Capital Federal, existiam mais ou menos 
30 veículos em circulação, o que já causava um pouco de 
confusão, inclusive com Olavo Bilac se tornando responsável 
pelo primeiro acidente de trânsito no Brasil em 1897, 
colidindo com uma árvore num barranco perto da Estrada 
da Tijuca o automóvel de José do Patrocínio: um Serpollet 
movido a vapor, com motor de 8 cv e 4 cilindros, importado 
da França. Patrocínio havia convidado diversos amigos para a 
estreia do automóvel, e quase ninguém aceitou dirigi-lo – só 
um deles topou guiar o carro. Justamente Bilac, que desejava 
aprender “a difícil arte de dirigir”. Os dois amigos então 
marcaram um encontro, num domingo pela manhã, para 
colocar a aventura em prática.
Bilac estava guiando, com Patrocínio como passageiro, 
e, numa curva, o inevitável aconteceu: o poeta perdeu o 

Automóvel 

Clube do 
Brasil
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controle da direção, o carro bateu numa árvore e depois 
despencou no barranco. Nenhum dos dois se machucou 
gravemente, mas o carro teve perda total. Ainda em 
meados de 1897, também no Rio de Janeiro, outro futuro 
fundador do ACDB causou o segundo acidente ocorrido no 
Brasil. O industrial Álvaro Fernandes da Costa Braga bateu 
seu Benz importado, com motor monocilíndrico de 6 cv, na 
Praia de Botafogo, contra um bonde puxado por burros. Na 
parte traseira da carroceria, ele havia mandado instalar um 
pequeno moinho estilo holandês, de quatro pás, para fazer 
propaganda de seus produtos, o que assustou os animais, 
causando a colisão.

PRIMEIRAS AÇÕES
Com acidentes assim para tão poucos carros, havia uma 
necessidade de um órgão que cuidasse dos veículos por aqui, 
já que até então não havia nenhum tipo de regulamentação – 
os veículos ainda não tinham nem placas, e o ACDB veio para 
cumprir esse papel. 
Duas ações curiosas promovidas pelo ACDB foram a 
“importação”, por parte de Santos Dumont, de seis 
motoristas europeus, para ensinar os brasileiros a dirigir, 
o que pode ser considerado um protótipo das futuras 
autoescolas (Santos Dumont sendo pioneiro novamente...). 
Outra ação da entidade foi a construção da primeira estrada 
de rodagem, ligando o Rio de Janeiro a Petrópolis, na década 
de 1930, bancada por seus próprios sócios, que eram em 
sua maioria milionários – entre eles, Carlos Guinle, que 
presidiu a entidade por mais de 20 anos. 
O clube também lançou, em 1911, a Revista de Automóveis, 
primeira publicação especializada em automobilismo do 

Brasil, e fundou a primeira oficina mecânica do país.
Após a oficialização do Automóvel Clube pelo governo do Rio 
de Janeiro, em 1908, a entidade passou a organizar eventos 
automobilísticos pela cidade, como os encontros de carros 
na Vista Chinesa, na Floresta da Tijuca. Nessa época, o 
automóvel já começava a fazer parte da paisagem urbana, 
derrubando a desconfiança da população em geral, que 
inicialmente considerava a invenção como brinquedo de rico, 
uma moda passageira importada do exterior e que não iria 
pegar por aqui. 
Um reflexo dessa aceitação foram as primeiras participações 
dos automóveis nos desfiles carnavalescos cariocas, como 
destaque dos corsos com suas guerras de serpentina, 
confete e jatos de lança-perfume entre os foliões. 
O Automóvel Clube do Brasil organizou a primeira corrida 
automobilística da América do Sul, que aconteceu em 
26 de julho de 1908, em parceria com o recém-fundado 
Automóvel Clube de São Paulo, internacionalmente conhecida 
como “Circuito de Itapecerica”. A corrida aconteceu num 
trajeto de 80 quilômetros e tinha o seguinte percurso: 
do Parque Antártica, em São Paulo, até Itapecerica, os 
carros atravessaram a Consolação, Av. Paulista, Pinheiros, 
Pirajussara, M’Boi Mirim, passando por fora de Itapecerica, e 
voltando por M’Boi Mirim, Santo Amaro e terminando na Av. 
Paulista. O vencedor foi Silvio Alvares Penteado, pilotando um 
Fiat de 40 hp. 

EM BUSCA DO GLAMOUR PERDIDO
O Automóvel Clube do Brasil já não ostenta hoje o glamour de 
seu passado; em seu auge, desde sua fundação até meados 
dos anos 1970, era a entidade automobilística máxima 
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em atividade no país e em toda a América 
Latina. O clube cuidava de todas as provas 
automobilísticas, do Circuito da Gávea e até das 
primeiras provas de Fórmula 1. 
O clube deixou de ter a importância inicial 
a partir dos anos 1980/1990, quando as 
seguradoras começaram a oferecer serviços 
de guincho, e os antigos presidentes não 
atentaram para a necessidade de modernização. 
O número de associados, que já chegou a ser de 
aproximadamente 500 mil, hoje é uma pequena 
fração disso. E o ACDB não cobra mais anuidade 
e nem mensalidade, por julgar que não oferece 
mais serviços adequados aos associados que 
justifiquem essa cobrança. 
Hoje, o clube é mais voltado ao antigomobilismo, 
ou seja, aos colecionadores de carros antigos, 
sendo esse o perfil da quase totalidade de seus 
associados atuais, que recorrem ao clube para 
a obtenção da placa preta para seus veículos 
de coleção. Outros serviços incluem a emissão 
de Carteira Internacional de Habilitação, a 
regularização de documentos de veículos 
blindados (registro exigido pelo Exército aos 
proprietários desse tipo de veículo),  carta 
de avaliação de veículos (emissão de laudo 
técnico para veículos clássicos antigos, usados 
e seminovos para fins de inventário, divórcios, 
separação, compra e venda), além do projeto 
“Educação e Segurança no Trânsito”, que oferece 

CLUBE CHEGOU A IMPORTAR 
MOTORISTAS ESTRANGEIROS, 
PARA ENSINAR A BRASILEIROS 
RICOS “A DIFÍCIL ARTE DE DIRIGIR”

atendimento psicológico a pessoas com traumas 
em acidentes de trânsito.  
Existem vários clubes em atividade no Brasil 
hoje, mas nenhum funcionando como no 
passado, nem o Touring Club do Brasil nem o 
ACESP, que hoje prestam unicamente serviços 
de despachante e de socorros mecânicos aos 
seus associados, diferentemente de alguns 
clubes do exterior, que conseguiram manter sua 
importância, como em Portugal, na Argentina e 
no Uruguai. 
Mas a coisa pode melhorar. Segundo Ariel 
Gusmão da Silva, atual presidente do ACDB, 
existem planos concretos para o fortalecimento 
do clube: “Hoje, nós estamos fazendo um 
trabalho de restruturação não só em relação à 
história, mas pensando num novo ACDB, que 
não demore a ter novamente o glamour que teve 
no passado. Novamente, vamos contar com 
investimentos de empresários entusiasmados 
pelo universo do automóvel”.
E os planos são bem ambiciosos, segundo seu 
presidente: “Vai ser construída, com a marca do 
ACDB, a Cidade do Automóvel. Será um projeto 
milionário, que abrangerá a construção de um 
museu para mais ou menos mil carros antigos, 
uma cidade cenográfica no estilo dos anos 1950, 
com autódromo, kartódromo, cinema Drive-In no 
estilo dos norte-americanos. Vai ser uma espécie 
de Disneylândia do automóvel aqui no Brasil”. 





LEVANTAMENTO DO CESVI APONTA EVOLUÇÃO NA 
OFERTA DO PROGRAMA ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE 
ENTRE OS VEÍCULOS VENDIDOS NO BRASIL

Diego Lazari

PRESENÇA 
DE ESP NAS 
CONCESSIONÁRIAS

SEGURANÇA VIÁRIA

O Brasil atualmente ocupa a quinta posição no ranking 
dos países mais populosos, superando os 205 
milhões de habitantes, e sua produção de veículos 

automotores está na sétima posição entre os países que 
mais fabricam veículos. O lado ruim desses números é que 
somos o quarto país que mais mata no trânsito. 
De acordo com os dados estatísticos do DPVAT, de janeiro 
a dezembro de 2015 foram pagas 652.349 indenizações 
por mortes, invalidez permanente e despesas médicas, 
sendo em grande parte ocorrências com motoristas 
(330.962). Destes, 91% são motociclistas, havendo 
ainda 92.271 com pedestres e 92.518 com passageiros. 
Porém, houve uma redução de 15% em comparação com o 
mesmo período do ano anterior.
Muitas dessas ocorrências poderiam ter sido evitadas 
ou sua severidade diminuída com a presença de 
equipamentos de segurança adequados. Estudos 
realizados pelo CESVI BRASIL tiveram o objetivo de 
realizar o levantamento da evolução da oferta desses 

equipamentos, como o ESP (Electronic Stability Program 
ou Programa Eletrônico de Estabilidade) para carro, 
caminhonete, camioneta e utilitários.
É o que você vai ver agora. 

ESTUDO ESP
Das 917 versões de veículos disponíveis no mercado, em 
549 o item era de série, enquanto que, em 2014, apenas 
499 eram equipadas com a tecnologia, o que representa 
um aumento de 22,3% na presença de ESP de série nos 
veículos das concessionárias. No Brasil, a oferta de fábrica 
do ESP pelas montadoras será obrigatória para todos 
os veículos a partir de 2022, o que vem a comprovar o 
potencial desse item para a redução de acidentes.
O estudo revelou que, entre os veículos brasileiros e 
da América do Sul, o crescimento das versões desses 
modelos com o item de segurança de série foi de 49,4% 
em 2015 em comparação com o ano anterior. Entre os 
importados, o aumento foi de 19,9% no mesmo período.
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HATCH
Na categoria popular do mercado, o hatch 
compacto, 18,5% possuem ESP como item de 
série e 81,5% não oferecem o sistema nem como 
opcional. Já na categoria hatch médio, 82,5% das 
versões de fábrica possuem ESP.

SEDAN
Entre os sedans compactos, 12% das versões 
analisadas contam com o ESP de série. Nos 
sedans médios, que por sinal é um dos segmentos 
mais concorridos do mercado brasileiro, a 
porcentagem é superior, representando 67% das 
versões com o item de fábrica.

PICAPE
E as picapes compactas lideram negativamente, como 
a categoria que menos conta com o item de série. 
89% das versões não são equipadas com o ESP. 

ESPORTIVOS
Nos veículos esportivos, por outro lado, 81% das 
versões já saem das fábricas com o sistema. 
Em 2015, quem optou por um sedan de luxo 
encontrou o ESP em todas as versões disponíveis 
no mercado.

BRASIL x EXTERIOR
O estudo revelou que, entre os veículos brasileiros 
e da América do Sul, o crescimento das versões 
desses modelos com o item de segurança de série 
foi de 49,4% em 2015 em comparação com o ano 
anterior. Entre os importados, o aumento foi de 
19,9% no mesmo período. 

VERSÕES DE VEÍCULOS  
COM ESP DE SÉRIE

AUMENTO  
DE 22,3%  
NA OFERTA

2014 2015

549

499
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QUER TER UM I3 NA 
SUA GARAGEM? BASTA 
DESEMBOLSAR, NO 
MÍNIMO, R$ 170 MIL

Alessandro Rubio

ELÉTRICO  
DE VERDADE
DISPONÍVEL NO MERCADO BRASILEIRO, BMW I3 RODA SÓ COM ELETRICIDADE  
E VEM COM GADGETS E APLICATIVO QUE CONFIRMAM SUA MODERNIDADE

O compacto BMW i3 inaugura um novo conceito de veículo no Brasil.  
Primeiro elétrico puro a rodar no país, o carro incorpora uma série de 
gadgets, tendo muita eletrônica embarcada e componentes ecológicos.  

Em uma palavra: inovação.
Com apelo de ser uma forma de mobilidade sustentável, o modelo da BMW é elétrico 
no duro: usa exclusivamente a eletricidade para funcionar. Com isso, tem emissão 
zero de poluentes. A energia fornecida ao motor vem de baterias de íon de lítio. 
Essas baterias dão autonomia de até 160 km ao veículo, que tem tração traseira 
(característica da BMW) e um motor que rende 170 cv e 25,5 kgfm de torque,  
dando ao veículo elétrico um desempenho exemplar.
Por ser elétrico, o motor entrega o torque máximo praticamente a qualquer tempo, 
o que faz com que o i3 atinja 100 km/h em apenas 7,9 segundos. Os 60 km/h são 
atingidos em meros 4 segundos!
O modelo disponível para o mercado nacional vem com um extensor de autonomia 
denominado REX (range extender) que faz o BMW alcançar até 340 km, dependendo 
do tipo de condução. Nessa versão REX, o veículo vem equipado com um pequeno 
motor a combustão de dois cilindros de um pouco mais de 600 cilindradas, que 
desenvolve 34 cv e serve apenas para recarregar as baterias, não tendo a função  
de tracionar. Esse motor tem consumo combinado de aproximadamente 0,6 litro  
de combustível a cada 100 km rodados, o que daria uma autonomia de 166 km/l.

TECNOLOGIA
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RECARREGANDO O VEÍCULO
O BMW i3 pode ser recarregado em tomadas 
convencionais ou por meio de carregadores de alta 
potência, que diminuem o tempo de recarga.
Em tomada 110 V – o veículo precisa ficar ligado à 
tomada durante aproximadamente 16 horas para 
recarga total.
Em tomada 220 V – fonte de energia com essas 
características tem tempo estimado de recarga  
de 8 horas.
iWALLBOX – Sistema de carregamento rápido da BMW 
que diminui o tempo de recarga para até 3 horas. Esse 
equipamento depende da instalação elétrica do imóvel e 
é adquirido à parte.
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APLICATIVO BMW i
A BMW também oferece para os proprietários de 
BMW i um aplicativo que dá informações com poucos 
cliques na tela. Nele é possível saber, por exemplo, a 
localização do veículo, sua autonomia, o nível de carga 
da bateria, as mensagens de serviço e a situação das 
portas e das lanternas. O processo de carregamento 
pode ser iniciado remotamente, utilizando o 
temporizador semanal, e o ar-condicionado consegue 
ser ativado por controle remoto imediatamente antes 
de seguir viagem. O mapa dinâmico da autonomia está 
igualmente incluído no aplicativo. Os destinos (pontos 
de interesse, POIs) e localizações de pontos de recarga 
podem ser facilmente enviados diretamente ao veículo  
a partir do aplicativo. 
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O BMW i Remote também mede a eficiência de cada 
viagem em um modelo BMW i e oferece dicas úteis 
sobre como dirigir mais eficientemente e prolongar  
a autonomia.

SUSTENTÁVEL POR DENTRO TAMBÉM
O interior do BMW i3 utiliza materiais naturais,  
como as fibras de KENAF no revestimento das  
portas. Esse material, que pertence à família  
do algodão, é sustentável. 
Além da utilização de materiais naturais, 25% 
dos plásticos presentes no interior do veículo são 
provenientes de materiais reciclados ou de matérias-
primas renováveis. E os tecidos utilizados nos bancos 
são totalmente produzidos com fibras recicladas. 

VOCÊ SABIA?
• As baterias de íon de lítio são utilizadas em 
muitos smartphones por carregarem mais 
rápido, durarem mais e terem maior densidade 
de carga, o que se traduz em um produto 
com maior capacidade de fornecer energia, se 
considerado o seu tamanho.
• Na cidade de São Paulo, os veículos elétricos 
e híbridos (elétricos + combustão, por exemplo) 
não participam do rodízio municipal, podendo 
trafegar nas vias do centro expandido a toda 
hora e em todos os dias da semana. 
• Os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Mato Grosso do Sul dão descontos de 50% 
no IPVA para veículos com características 
elétricas e híbridas. Já os Estados de Sergipe, 
Ceará, Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí, Rio 
Grande do Norte e Pernambuco dão isenção 
total do imposto.
• No Brasil, o Governo Federal isentou o 
imposto de importação para os veículos 
puramente elétricos ou movidos a célula de 
hidrogênio. Antes de outubro de 2015, esse 
imposto era de 35%. Os veículos híbridos que 
utilizam motores a combustão em conjunto 
estão sujeitos a taxas que variam de 0% a 7%, 
dependendo da característica do modelo. 

Wallbox: o 
carregador de alta 
tecnologia do i3
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Técnicas em regulação de sinistros
O que a seguradora ganha com isso?

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

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

11 3948 4800
negocios@cesvibrasil.com.br

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

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

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

CENTRO INTEGRADO DE SINISTROS
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SIM, É POSSÍVEL FAZER ÓTIMOS NEGÓCIOS COM VEÍCULOS 
SALVADOS, A PREÇOS MAIS ACESSÍVEIS, E SEM TER DE SE 
DESLOCAR ATÉ O LOCAL DO PREGÃO

LEILÕES ONLINE DE 
VEÍCULOS SALVADOS

34

Willians Araujo

Antenado e exigente. Essas são as palavras que 
caracterizam o novo consumidor. Com as benesses da 
internet cada vez mais presentes no cotidiano – como 

conexões 4G mais ágeis e seguras –, o consumidor 3.0 sente-
se mais amparado para fazer compras online. Segundo dados do 
IDC (International Data Corporation), 52% dos brasileiros estão 
acessando a rede do seu próprio smartphone. E comprando. 
Esse cenário tem sido estimulante para o consumo, e um 
exemplo disso é o aumento nas aquisições feitas por meio de 
leilões online – uma forma ágil, prática e muitas vezes mais 
barata de comprar. 
Esse é exatamente o caso do leilão de veículos salvados. Ainda 
não experimentou? Pois deveria.

COMO FUNCIONA
Leilão online é aquele que possibilita a integração entre um 
meio digital e a possibilidade de arremate (compra, no jargão 
dos leilões), sem o deslocamento até a área física do pregão 
(local de apresentação e negociação dos produtos). Você pode 
fazer da sua casa ou da sua empresa mesmo, via PC, tablet ou 
celular, desde que mediante um cadastro prévio.
Antes de qualquer coisa, o leiloeiro torna disponíveis as 
condições de vendas, que são informadas em catálogo e 
publicadas no site do leilão – para poder fazer lances, o 
participante precisa aceitar essas condições.
Os lotes são anunciados um por vez, com fotos ilustrativas 
publicadas no site. Muitas vezes, o leiloeiro aparece em vídeo, 
em tempo real, interagindo com as ofertas.  Quando o lote (o 
conjunto de bens oferecidos) interessa, o participante pode 
fazer o lance via comando digital – nessa fase ele pode estar 
concorrendo tanto com outros participantes online quanto com 
compradores que estejam no local do pregão, presencialmente.
No caso dos veículos salvados, se o produto não for 

arrematado, ele constará na tela de repasse. Nessa tela, o 
leiloeiro apresentará nova intenção de venda ou valor para 
arremate em condicional. Se o consumidor entender que é 
interessante, basta fazer um lance, que o leiloeiro retornará 
com o lote para pregão e baterá o martelo – o momento mais 
esperado de qualquer leilão.

LANCE AUTOMÁTICO
É normal que os veículos estejam dispostos na internet para 
visualização e para receberem lances antes mesmo do pregão 
acontecer. É o chamado lance automático. Você opta por esse 
recurso e aponta o limite máximo que está disposto a pagar. 
E aí, se não puder, nem precisa acompanhar o pregão. Cada 
vez que alguém der um lance superior ao seu, a ferramenta 
faz outro lance por você, um pouco mais alto, e assim 
sucessivamente até a batida do martelo ou até que a disputa 
atinja aquele valor máximo que você estipulou.
Os lances automáticos ficam registrados no histórico de disputa 
pela oferta do lote – assim, quando o cliente voltar, poderá 
conferir tudo o que aconteceu, lance a lance.

VANTAGENS
Uma das maiores vantagens dos leilões online de veículos 
salvados é encontrar boas oportunidades sem ter de se 
deslocar até o local do pregão. Também é uma opção 
extremamente favorável para o cliente que quer participar de 
maneira sigilosa de um leilão de veículos – tudo o que aparece é 
o login de quem arrematou o lote.
Mas, atenção: para usufruir dessas vantagens, é necessário 
que você busque leilões sólidos, conhecidos pela segurança nos 
processos e pela transparência envolvida.
Assim, quando o leiloeiro bater o martelo, você terá a certeza de 
ter realizado um ótimo negócio. 
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ARREMATE ONLINE
Você pode participar dos leilões online administrados pelo 
CESVI BRASIL todas as quartas e sextas-feiras, sempre 
às 10h. Clique em leiloes.cesvibrasil.com.br e tenha 
acesso a mais informações sobre essa oportunidade 
de adquirir carros, motos e caminhões, com preços 
convidativos e via internet.



TECNOLOGIA: 
O QUE TEM DE NOVO?

CRISE MINIMIZA INVESTIMENTOS EM NOVAS TECNOLOGIAS 
NO MERCADO DE REPARAÇÃO, MAS AINDA HÁ COISA BOA 
CHEGANDO ÀS OFICINAS
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REPARO

Luiz Marcos Gonçalves Júnior

Há quem diga que investir em tecnologia na reparação 
automotiva é perda de dinheiro. Não é essa, claro, a opinião 
do CESVI BRASIL. Se o empresário reparador trabalhar com 

consciência e consultoria, pode ter um retorno em curto prazo do 
seu investimento e trazer rentabilidade para o seu negócio.
Também conhecido pela sigla EAD, o ensino a distância é 
uma alternativa de qualificação que oferece vantagens como 
horários flexíveis, custos menores e a eliminação dos tempos 
gastos com deslocamento. Mas não é só de comodidade que 
estamos tratando aqui. 

Porém, para isso, é necessário adquirir equipamentos que 
tragam qualidade, produtividade e segurança para o cliente 
e todos os envolvidos no processo. É quando a oficina de 
funilaria e pintura passa a ser chamada de empresa de 
reparação automotiva. 
Mas existe hoje, no mercado, novas tecnologias para que as 
reparadoras deem esse passo à frente? 
O CESVI mantém-se atualizado quanto à situação do mercado de 
reparação, e agora foi buscar no setor quais são as novidades 
que vêm sendo efetivamente adotadas pelas oficinas. De cara, 

Luciana Ruffato

Oficina Cardinal, 
da Mitsubishi, 
em São Paulo



percebeu que, por conta do momento delicado da economia, 
a ação dos pequenos investidores tem sido restrita como um 
todo – em treinamento, melhorias de gestão, estrutura, etc. O 
mesmo se dá no que diz respeito às novas tecnologias.

MAIS INSUMOS QUE EQUIPAMENTOS
Para sentir como os empresários do segmento têm 
percebido e reagido à realidade atual, conversamos com o 
proprietário de uma nova empresa de reparação do mercado, 
a Box 343, localizada no Jaguaré, na zona oeste da cidade 
de São Paulo. Trata-se de um empreendimento que exigiu 
dos sócios um investimento de R$ 300 mil – em estrutura, 
equipamentos, insumos, pessoal e uma aposta convicta nos 
resultados positivos das melhores tecnologias. 
Um dos sócios da oficina, Rogeres Lopes, que virou investidor 
no segmento justamente agora, desde janeiro de 2016, nos 
apontou os caminhos que a reparadora tem seguido e o que 
tem visto no mercado.
“No que diz respeito a equipamentos, temos percebido 
poucos produtos novos. Vemos mais esforços na área de 
polimento e afins”, revela.
A afirmação de Lopes é um espelho do que o CESVI tem visto 
mesmo no mercado. Até porque o setor vem sofrendo duras 
perdas nas margens de lucro e com dificuldade na reposição 
de mão de obra. Por isso, é no segmento de insumos – 
produtos geralmente com um custo mais acessível – que 
as novidades vêm chegando, para facilitar os processos e 
melhorar a possibilidade da rentabilidade.

ALTO PODER DE FUSÃO NA SOLDAGEM
Em termos de equipamentos, há novidades na atividade de 
soldagem. O que é muito importante: uma solda malfeita pode 
ter consequências muito negativas, como o aumento do risco 
de acidentes e danos à carroceria, exigindo uma desmontagem 
do veículo – dependendo das características da colisão sofrida. 
Embora conhecido há muitos anos, um equipamento alemão 
tem uma nova versão em que a tecnologia tem tudo para 
auxiliar o funileiro. É a Multispot M90. A máquina tem alto 
poder de fusão entre as chapas, que atinge um pico de 
corrente de 9.000 ampères – trazendo a segurança para 
o profissional de um serviço bem feito. Pelo menos no que 
depender do equipamento.

CABINE COM DESTAQUE  
NA PRESSÃO E NOS FILTROS
Outro equipamento bastante interessante é a cabine de 
pintura Chronotech Touch Screen, da USI Itália, que trabalha 
totalmente num sistema computadorizado. 
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O equipamento é ergonômico, possui elevador pantográfico, 
bom espaço interno e externo, e uma pressão que permite 
pintar até três cores diferentes ao mesmo tempo dentro 
da mesma cabine. Seus filtros de ar são diferenciados, 
permitindo uma pintura limpa e com a possibilidade de 
dispensar o polimento ao fim do processo.
Por enquanto, o Brasil tem apenas duas unidades instaladas, 
embora o equipamento seja comum na Europa e até para os 
trabalhos das equipes de Fórmula 1. 

OPORTUNIDADES NA REPARAÇÃO RÁPIDA
“O que temos visto também de novidade, com um aumento 
significativo de insumos e equipamentos, são as ofertas para 
os boxes rápidos, onde o cliente pode ser atendido para o 
reparo de pequenas avarias, num curto espaço de tempo”, 
declara o proprietário da Box 343.

CRISE TEM INIBIDO AÇÕES DE 
PEQUENOS INVESTIDORES NA 
PROCURA DE NOVAS TECNOLOGIAS

Oficina Osten, da BMW
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REPARO

O CESVI também já havia identificado essa tendência: as 
oportunidades da reparação nas grandes cidades estão na 
reparação rápida. 
O setor de tintas, por exemplo, tem fabricado produtos 
monocomponentes – com a intenção expressa de agilizar o 
processo e diminuir os custos envolvidos. 
Lidando com produtos de alta tecnologia, um bom reparador, 
amparado pela estrutura adequada, pode entregar até cinco 
veículos por dia. 
Com a devida demanda, um box rápido pode trazer para a 
empresa um faturamento girando em torno dos R$ 50 mil. 

TECNOLOGIA É NECESSIDADE
Claro que a crise é desculpa para muita coisa errada em 
diversos empreendimentos, e na área de reparação é 
assim também. Mas vale lembrar aos reparadores que foi 

E LÁ FORA?
Sobre equipamentos que já estão fazendo a diferença nos Estados Unidos e Europa, 
mas ainda não deram as caras por aqui, Rogeres Lopes comenta: “No exterior, 
percebemos um grande número de equipamentos voltados para a reparação de 
peças em alumínio ou ligas especiais. Já no Brasil, esse ferramental ainda não foi 
introduzido por uma questão de custo”.
É verdade. Na Europa, por exemplo, a quantidade de veículos com ligas especiais, 
como o aço carbono e principalmente os de carroceria de alumínio, ultrapassa os 10 
milhões. Aqui, continuamos esperando que essas tendências se confirmem.

FOI O 
INVESTIMENTO 
EM NOVAS 
TECNOLOGIAS, NOS 
ANOS 1990, QUE 
REVOLUCIONOU 
O SETOR DA 
REPARAÇÃO

o investimento em novas tecnologias que revolucionou o 
segmento, fazendo com que oficinas quase que totalmente 
artesanais, que eram padrão no Brasil até os anos 1990, 
evoluíssem para negócios bem estruturados e com 
ferramental equivalente ao das boas oficinas do exterior.
Além disso, os veículos do século 21 são modelos ricos em 
tecnologia embarcada, com carrocerias diferenciadas e diversos 
avanços que não podem ser ignorados na hora da reparação. 
A oficina tem de evoluir no mesmo compasso dos lançamentos 
automotivos. Assim como a capacitação de funileiros, pintores 
e chefes de oficina – ou a empresa corre o risco de passar a 
vergonha de não saber como lidar com um carro novo.
E, afinal, assim como o conhecimento sem a tecnologia 
apropriada é praticamente trabalhar de mãos amarradas, 
a tecnologia sem o devido conhecimento de seu uso é um 
investimento inútil. 

Oficina Cardinal, da Mitsubishi, em São Paulo Multispot - Repuxadeira elétrica e solda ponto  
no mesmo equipamento.

Oficina Osten, da BMW
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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
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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
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

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

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

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
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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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O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, 
lançou o Infosiga-SP, um site para a divulgação de 
estatísticas sobre acidentes e mortes no trânsito 

no Estado. A exemplo do que já acontece com os dados 
da criminalidade, será divulgado mensalmente o número 
de mortes e acidentes nas vias paulistas. A divulgação 
ocorrerá todo dia 19.
Os dados são levantados a partir dos boletins de ocorrência 
dos acidentes registrados em todo o Estado. Acesse: www.
segurancanotransito.sp.gov.br 

V ocê sabia? Entrou em vigor uma lei que muda as 
regras de cobrança de estacionamento em São 
Paulo. Não é mais permitida a cobrança de valores 

diferentes por período. Se o estacionamento cobrar, por 
exemplo, R$ 10 pela primeira meia hora, não poderá 
cobrar R$ 12 ou R$ 8 pela meia hora seguinte (ou hora 
seguinte); terá de ser R$ 10 a cada meia hora. A intenção 
é facilitar a compreensão do consumidor.
Além disso, todos os estacionamentos terão de colocar uma placa 
na entrada com o valor tabelado e um relógio. 
Estacionamentos que descumprirem a norma estão  
sujeitos a advertência e multa. 

H oje, conforme explica Cyro Buonavoglia, 
presidente da Buonny, gerenciadora de riscos, 
os roubos de carga estão concentrados 

principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, 
considerando tanto a área urbana quanto as rodovias. 
A Rodovia Anhanguera (recordista em incidências), 
Via Presidente Dutra e Castello Branco estão no topo 
da lista de ocorrências. A região Sudeste detém um 
pouco mais de 81% dos roubos no país; São Paulo e 
Rio de Janeiro aparecem com quase 75%.
Produtos alimentícios, cigarros, confecções e 
eletroeletrônicos lideram a lista, pois são comercializados 
no varejo, devido à fácil distribuição e a difícil identificação 
de origem.
As tecnologias são ferramentas fundamentais para a gestão 
de riscos das operações, porém, deve sempre buscar 
dispositivos que dificultem ou impeçam as ações dos 
marginais. “A evolução das ferramentas deve andar à frente 
do modus operandi das quadrilhas. É importante destacar 
que as tecnologias para nada servem se os seus recursos 
não forem bem programados e utilizados pelas centrais de 
monitoramento com ações de pronta-resposta”, explica Cyro.
“Além disso, sempre lembro que gerenciar riscos é uma 
cultura. É importante que todos os setores envolvidos, 
gerenciadoras de riscos, embarcadores, transportadores, 
seguradoras, corretoras de seguros e órgãos de segurança 
pública trabalhem em sinergia com foco diário no controle e 
redução de perdas”, finaliza o executivo. 

SP GANHA SITE SOBRE  
ESTATÍSTICAS DE ACIDENTES

NOVAS REGRAS PARA  
COBRANÇA EM ESTACIONAMENTO

ROUBO DE CARGAS NO BRASIL
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O empreendedorismo de quem investe para fazer parte do Uber já vai 
além de ter um carro para dirigir (e ganhar dinheiro) por conta própria. 
Empresários e motoristas do serviço passaram a alugar veículos em seu 

período ocioso e até a criar frotas (prática comum entre os taxistas).
Com isso, motoristas alugam carros por R$ 400 a R$ 600 semanais e 
assumem a manutenção. Um condutor ganha em média entre R$ 900 a R$ 
1.800 por semana, dependendo da quantidade de horas que trabalham e sem 
descontar o combustível.
O que o Uber acha disso? Acha bom. E até estimula a conduta, já que tende 
a aumentar a frota do serviço. O aplicativo aceita mais de um motorista 
cadastrado para um mesmo carro. Também é possível cadastrar diversos 
veículos em uma só conta. 

MOTORISTAS MONTAM 
FROTA DE UBER
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V ocê sabia que, dependendo do horário em que o carro 
é mais usado, míopes devem recorrer a tipos variados 
de óculos? Segundo o oftalmologista do Instituto 

Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto, perito em medicina do 
trânsito e membro da ABRAMET (Associação Brasileira de 
Medicina do Tráfego), os óculos escuros apreciados por muitos 
motoristas diminuem a acuidade visual e a percepção de 
contraste. Por isso, durante o dia, as melhores lentes são as 
fotossensíveis que escurecem de acordo com a intensidade de 
luz, protegendo os olhos da radiação ultravioleta – importante 
causa da catarata e degeneração da retina. Queiroz Neto só 
recomenda o uso de óculos escuros para quem tem boa visão 
funcional e para portadores de fotofobia (aversão à claridade). 
Já para míopes que têm maior dificuldade de adaptação ao 
crepúsculo, o médico diz que a solução é utilizar lentes de 

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) revogou a 
Deliberação nº116 de 2011 e restabeleceu os efeitos 
da Resolução nº 370 de 2010 que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do uso da película refletiva prismática amarela, 
mais conhecida como Faixa Ouro, para veículos que possuem peso 
bruto total de mais de 4.536 kg. A lei, que é de dezembro de 
2010, volta a ser obrigatória e fiscalizada pelos órgãos oficiais.
A faixa ouro proporciona visibilidade e contraste necessários 
para a leitura dos caracteres, em veículos de carga, por meio 
de dispositivos eletrônicos de fiscalização e ainda de agentes 
de trânsito quando a placa veicular não estiver visível. Segundo 
Eduardo Matos, membro do Comitê Brasileiro de Normas - 
CB16 na ABNT, antes da resolução havia uma lei que obrigava 
os veículos de carga a utilizarem uma identificação auxiliar, com 
fundo verde e letras vermelhas pintadas. “As cores tinham baixo 
contraste e não eram refletivas, o que dificultava a visualização 

QUAIS OS ÓCULOS MAIS ADEQUADOS PARA DIRIGIR

VOLTA OBRIGATORIEDADE DA “FAIXA OURO”

grau na cor âmbar, que melhoram a visão de contraste. “Já 
fiz teste no consultório com diversos pacientes colocando 
lente âmbar na frente dos óculos de grau, e a visão de 
contraste melhora”, afirma.  
Para quem costuma dirigir à noite, a recomendação são 
as lentes amarelas, que reduzem o ofuscamento causado 
por faróis. Queiroz Neto ressalta que o ofuscamento e a 
dificuldade de enxergar à noite também podem sinalizar início 
de catarata. A doença reduz em 4 vezes a visão noturna e é a 
maior causa de reprovação no exame de CNH para quem tem 
mais de 50 anos. Neste caso não adianta trocar de óculos. 
A única solução é a cirurgia em que o cristalino opaco é 
substituído por uma lente intraocular. Estudos mostram que 
as novas tecnologias utilizadas na cirurgia reduzem o risco de 
acidentes de trânsito em 50%. 

durante a noite”, enfatiza.
A faixa deve ter a durabilidade de 10 anos e os dados do veículo 
(placa, cidade e estado) não podem estar afetados por lavagem, 
produtos químicos ou exposição. “As faixas devem ser aplicadas 
nas duas extremidades da carroceria, sendo as letras e números 
do lado esquerdo, e a cidade e Estado do lado direito. Ela também 
pode ser aplicada em superfície metálica para carrocerias de 
madeira”, orienta Matos.
O descumprimento dos preceitos desta Resolução, bem como 
o trânsito dos veículos com o sistema de identificação auxiliar 
sem condições de legibilidade e visibilidade, constitui infração 
prevista no artigo 237 do Código de Trânsito Brasileiro, sujeitando 
seus proprietários à penalidade de multa, bem como à medida 
administrativa de retenção do veículo para regularização. A 
fiscalização terá início em 2017, portanto os motoristas devem se 
regularizar ainda este ano. 

43



 

CRESCEM AS MULTAS POR CELULAR NO CARRO

A s multas por uso de celular no trânsito em São Paulo 
cresceram 22% de janeiro a novembro de 2015 em 
comparação com o mesmo período de 2014. Foram 

430 mil infrações registradas, ultrapassando as 383 mil de 
2014 e as 411 mil de 2012.
Uma curiosidade: usar o celular ao dirigir é uma das cinco 
multas mais aplicadas pela CET. Além disso, o uso do 
aparelho ficou muito mais perigoso desde que os celulares 
ganharam multifunções. 
Antes, usar o telefone era sinônimo de fazer ligações. 
Agora, corresponde a um grande número de atividades: 
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VENDA DE MOTOS É A 
PIOR EM 11 ANOS

ALEMANHA AJUDARÁ BRASIL  
A TER CARROS ELÉTRICOS

A crise continua afetando os negócios 
de quem vende motocicletas. “O 
mercado de motocicletas, assim 

como outros setores da economia, 
é impactado pelo atual cenário de 
instabilidade política e econômica do 
País, atrelada à falta de confiança 
do consumidor. Desta forma, não 
descartamos a necessidade de uma 
revisão nas projeções do setor para 
2016”, afirma Marcos Fermanian, 
presidente da Abraciclo.
De acordo com relatório da Abraciclo, a 
produção de fevereiro totalizou 71.057 
unidades, queda de 6,5% em relação a 
janeiro e 35,9% na comparação com o 
mesmo período do ano passado.
As vendas no atacado (para as 
concessionárias) tiveram crescimento 
de 24,3%, na comparação com janeiro, 
passando de 58.801 para 73.079 
unidades. Porém, em relação a fevereiro 
de 2015, quando foram comercializadas 
108.637 unidades, a queda foi de 32,7%.
A média diária de vendas caiu 24,6%, 
passando de 4.937 para 3.720 
motocicletas – o menor índice desde 
março de 2005. Não está fácil. 

B oa notícia para quem torce para o carro elétrico dar certo no 
Brasil. Depois de revelar intenção de ter 1 milhão de carros verdes 
circulando até 2020, a Alemanha se dispôs a ajudar o Brasil a também 

desenvolver o mercado de veículos híbridos e elétricos: o plano prevê 
investimento de R$ 20 milhões (5 milhões de euros) e deve ser colocado em 
prática até o início de 2017.
Os euros investidos serão destinados a serviços como “preparação de 
estudos, contratação de consultores, cursos de capacitação, realização de 
missões e visitas técnicas para conhecer iniciativas em outras partes do 
mundo”, na descrição do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
Exterior.
A iniciativa também deverá contemplar soluções de infraestrutura, como 
multiplicação dos postos de recarga e métodos de cobrança pela energia 
elétrica usada, além de adaptação da rede em espaços públicos e privados. 

mandar mensagens de texto, conferir as redes sociais, 
usar aplicativos de comunicação instantânea, de navegação 
pelo GPS... Geralmente, falar durante um telefonema ainda 
permite que o motorista fique de olho na via. Mas, se ele 
estiver lendo mensagens no Facebook ou escrevendo no 
WhatsApp (sim, muita gente faz isso com o carro em 
movimento), não tem como ver o que está acontecendo à 
frente. E o perigo se torna muito maior.
Segundo pesquisas internacionais, o risco de acidente ao 
dirigir e enviar mensagens é 23 vezes maior que ao dirigir 
sem um celular na mão. 
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P assar por lombadas em alta velocidade, em buracos, 
mudar de direção duramente e frear de maneira 
repentina são algumas das atitudes que ampliam o 

desgaste dos pneus. Mas, sabendo como cuidar dos pneus, as 
demais peças do automóvel, como o sistema de suspensão e 
os amortecedores, terão uma vida útil maior, além de reduzir o 
consumo de combustível.
Confira a seguir 10 dicas infalíveis para os pneus do seu carro 
durarem mais tempo.
1 - Calibre os pneus uma vez na semana com as libras 
mencionada no manual do veículo;
2 - Evite sobrecarga. Muito peso prejudica a estrutura do pneu;
3 - Realize o revezamento de pneus. Veículos com pneus 
diagonais, a cada 5 mil km, e com pneus radicais, a cada  
8 mil km;
4 - Realize a manutenção preventiva além dos pneus. Freios, 
molas, eixos, rolamentos, amortecedores agem diretamente em 
cima das rodas do veículo;
5 - Realize o balanceamento dos pneus e o alinhamento da 
suspensão a cada 10 mil km ou quando o automóvel sofrer choques 
intensos. A deliberação também vale quando o veículo estiver 
“tirando” para um lado ou se os pneus tiverem desgaste desigual;

COMO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOS PNEUS
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6 - Use as rodas e as medidas dos pneus recomendadas pelo 
fabricante. Dispositivos diferentes mudam o equilíbrio traçado 
para o veículo;
7 - Utilize o modelo de pneu recomendado para cada tipo de 
solo. Percorrer a cidade com pneus específicos para a terra 
eleva o consumo de combustível e ocasiona perdas no equilíbrio 
do veículo;
8 - Não deixe o pneu em contato com solventes ou derivados de 
petróleo. Esses produtos agridem a borracha, fazendo com que 
ela perca suas propriedades mecânicas e físico-químicas;
9 - Note a marca de corrosão na banda de rodagem, mostrada 
na lateral pela abreviação TWI. A textura, que existe em todo 
pneu, indica o instante exato para realizar a troca, diminuindo o 
risco de andar com o pneu careca. O limite de fundura do sulco é 
de aproximadamente 1,6 mm;
10 - Evite ao máximo a direção agressiva, com mudanças 
de direção e freada repentina. Jamais ignore imperfeições e 
buracos no asfalto e sempre diminua a velocidade antes dos 
quebra-molas. 

Fonte: Roma Pneus
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O Latin NCAP (Programa de Avaliação 
de Carros Novos para América Latina 
e o Caribe) solicitou em janeiro uma 

reunião com a CEO da General Motors, Mary 
Barra, para informar sobre as prioridades de 
segurança dos veículos na América Latina. 
Essas prioridades não só foram compartilhadas 
pelo Latin NCAP, mas também aprovadas na 
2ª Conferência de Alto Nível Mundial sobre 
Segurança Viária realizada recentemente no 
Brasil.
Em 16 de novembro de 2015, o Latin NCAP 
solicitou à General Motors que confirmasse a 

LATIN NCAP PEDE MAIOR ATENÇÃO 
À SEGURANÇA DOS VEÍCULOS

incorporação de airbags na versão mais básica 
de segurança do Aveo, produzido no México, 
e a remoção de todos os carros “zero estrela” 
da categoria de produtos globais da General 
Motors. 
A General Motors respondeu à solicitação do 
Latin NCAP dizendo que leva a sério a segurança 
dos veículos, independentemente do mercado, 
e que as questões expostas estão sendo 
abordadas por seus principais líderes. Além 
disso, a General Motors informou apoiar os 
esforços do Latin NCAP para promover normas 
de segurança para os veículos. 

PARA NÃO XINGAR 
MAIS O GPS

SEGURADORA LÍDER-DPVAT TEM NOVO PORTAL

O Projeto de Lei 4334/16, de autoria da 
deputada Laura Carneiro, pode evitar 
aquelas circunstâncias desagradáveis 

de quando o GPS, para identificar o caminho 
mais prático, acaba levando o motorista para 
locais da cidade reconhecidamente perigosos. 
O objetivo é obrigar as empresas a informar 
o motorista sobre lugares violentos e regiões 
consideradas perigosas durante a rota. 
A deputada afirma que as empresas que 
desenvolvem os sistemas não levam em 
conta a segurança dos motoristas. 
Se o PL for aprovado, empresas que não 
cumprirem a determinação serão multadas 
em R$ 50 mil. 

A Seguradora Líder-DPVAT lançou em março seu novo portal institucional 
na internet. Pensado também para facilitar a vida dos portadores 
de deficiências visuais, auditivas e físicas, o novo website contempla 

recursos de navegação e ferramentas audiovisuais, como, por exemplo, o 
tradutor de libras e o leitor de textos, que permitem que qualquer pessoa 
tenha acesso ao conteúdo do site, de forma mais simples e agradável.
  Uma nova área destaca informações e serviços do Seguro DPVAT. Lá, o 
usuário pode consultar o calendário de pagamento do Seguro DPVAT, checar a 
documentação necessária para a indenização do seguro, consultar os pontos de 
atendimento mais próximos, acompanhar os processos de indenização, entre 
outros serviços e facilidades. Todos os canais de contato buscam facilitar a 
comunicação da seguradora com o usuário, que pode falar em tempo real com 
a equipe de atendimento e também fazer denúncias de fraudes.
Existem ainda áreas e canais exclusivos para os diversos públicos que se 
relacionam com a Seguradora Líder-DPVAT, como a Sala de Imprensa, o canal 
do corretor, o canal das seguradoras consorciadas, o canal dos DETRANs 
e o canal do prestador médico. Com essa estratégia de relacionamento, a 
Seguradora Líder-DPVAT busca estabelecer uma relação mais próxima entre 
a empresa, parceiros, imprensa, beneficiários e sociedade.
Acesse: www.seguradoralider.com.br 
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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 
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