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NA CEGONHA
CESVI estuda recursos  
de proteção no transporte  
de veículos

DIRETO DA CHINA
Batemos o Chery QQ: 
confira como foi a análise  
de sua reparabilidade

Completando 20 anos, 
tabela de tempos de 

reparação tem evolução constante 
e passa a incluir caminhões e motocicletas
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O resultado do índice CAR group 
mostra mais uma vez que o 
Citroën C3 está entre os veículos 
que proporcionam um reparo 
mais fácil e barato da categoria.
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DE 20 ANOS  
PARA CÁ

Por algum tempo, houve a impressão de que Baremo 
era um sinônimo de CESVI BRASIL. Isso porque, 
quando o centro de pesquisa ainda começava a ficar 

conhecido, fomos nós que lançamos no país essa metodologia 
de padronização de tempos de substituição e reparação de 
veículos – exatamente 20 anos atrás. 
Claro, nem todo mundo compreendeu na época a importância 
da tabela de tempos. Principalmente aqueles cujo trabalho 
estava distante demais de se encaixar em qualquer 
padronização. Mas dar padrão aos tempos revolucionou o 
mercado de reparação, criando um denominador comum 
sobre o qual oficinas e seguradoras poderiam se basear para 
falar de orçamento. Antes, era a opinião de uma contra a de 
outra, geralmente sem embasamento técnico suficiente.
Tão importante quanto colocar essa conversa num mesmo 
patamar foi o estímulo que os padrões deram para que 
as oficinas brasileiras buscassem aprimoramento. Para 
trabalhar com o Baremo era imprescindível que o reparador 
conseguisse executar as operações de substituição e 
reparação nos tempos da tabela – tempos que, é importante 
frisar, o próprio CESVI testou em sua oficina-modelo, 
provando que são absolutamente factíveis.
Quando a Revista CESVI foi lançada, em 1998, entendemos 
que nenhum assunto naquele momento poderia ser 

mais importante que explicar a toda a cadeia automotiva 
os porquês e a metodologia do Baremo. Só assim 
contribuiríamos definitivamente para que o mercado 
reparador olhasse para a frente, trazendo as oficinas de 
funilaria e pintura para o mundo contemporâneo, deixando 
para trás métodos e equipamentos ultrapassados. 
Agora, 18 anos depois, o Baremo volta a ser matéria de 
capa da nossa publicação (a capa desta edição, aliás, é 
uma homenagem à da Revista CESVI número 1), desta vez 
já dialogando com um público muito mais informado sobre 
a importância da padronização nos tempos de reparação 
automotiva: com seguradoras que têm uma facilidade muito 
maior em suas negociações com os reparadores e com 
oficinas que em nada lembram as estruturas artesanais de 
duas décadas atrás. Também destacamos, nessa matéria, 
como o Baremo se tornou disponível a todo o mercado  
via nosso sistema de orçamentação eletrônica:  
o Órion Orçamentos.
Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor executivo
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Os melhores veículos recuperados, em excelente estado de conservação, 
com facilidade e praticidade para comprar, só no Leilão CESVI BRASIL.  

É bom, bonito, barato e ainda oferece vantagens exclusivas:
·      Pregões presenciais ou on-line, que você acessa de onde quiser.
·      Documentação pronta para transferência, sem pendências  

de dívidas, multas ou impostos.
·      Processos descomplicados e rápida liberação do veículo
 
Aproveite! São mais de 9.000 ofertas por mês,  
com preços  abaixo da tabela. Acesse, visite, arremate.

leiloes.cesvibrasil.com.br
R. Ver. Geraldo Nogueira da Silva, 3501 
Caçapava, SP (com fácil acesso pela Dutra)
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FOI O ANO 
em que começou a valer

a década. As metas deveriam
ser atingidas até 2020.

50% DE REDUÇÃO
NAS MORTES

é a meta da Década da ONU. 
Nos cinco primeiros anos, entretanto,

O BRASIL SÓ REDUZIU 6%. 
626 PROJETOS DE LEI 

constavam em tramitação na 
Câmara dos Deputados, até 25 de 
janeiro deste ano, para modi�car o 

Código de Trânsito Brasileiro.

79 PAÍSES TIVERAM UMA 
QUEDA NAS MORTES  
no trânsito desde 2010, enquanto 

8 países passaram a matar
mais em suas vias.1

APENAS 17 PAÍSES 
ALTERARAM AS SUAS LEIS

entre 2011 e 2014, adotando melhores
práticas em relação aos fatores de risco

de acidentes.1

Extra!
Extra!

1,25
MILHÃO

DE PESSOAS
MORREM 

e 50 milhões �cam
lesionadas todos
os anos por causa

da violência no trânsito.1

270 MIL
PEDESTRES MORREM 

em acidentes automobilísticos
todos os anos.2

Entre as vítimas de acidentes 
de trânsito no mundo,

90% SÃO DE PAÍSES
EM DESENVOLVIMENTO,
nações que detêm apenas 54% dos 

veículos de todo o mundo.1

Das mortes mundiais
em acidentes de trânsito, 

40% SE CONCENTRAM
EM TRÊS PAÍSES:

Índia, China e... Brasil.1
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A ONU instituiu uma década inteira para que os países reduzissem seus números de 
mortos no trânsito pela metade, com o intuito de poupar 5 milhões de vidas. 
Confira agora como está o cenário da segurança no trânsito – e como o Brasil continua 

distante demais da meta estabelecida pela Organização das Nações Unidas. 

NÚMEROS

DÉCADA DE AÇÃO PELA  
SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Eric KawahataAlexandre Carvalho dos Santos 
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1. Organização Mundial da Saúde, Relatório sobre  
a Situação Global da Segurança no Trânsito 2015

2. Nações Unidas
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TABELA DE TEMPOS DO 
CESVI REVOLUCIONOU O 
TRATO DO ORÇAMENTO 
DE REPARAÇÃO ENTRE 
OFICINAS E SEGURADORAS

MATÉRIA DE CAPA

O ano era 1996, exatamente duas décadas atrás. Foi 
quando o CESVI BRASIL apresentou uma solução 
para um problema que muitas oficinas e seguradoras 

enfrentavam no orçamento de reparo de veículos: a falta de 
padronização nos tempos dos trabalhos executados. 
A oficina só tinha a própria experiência (variável) de seus 
funcionários como base para fazer o orçamento de um serviço; 
a seguradora, por sua vez, não tinha embasamento técnico 
para determinar esse valor – ou contestar o da oficina. 
Com o lançamento do Baremo, essas questões ganharam 
um balizador de confiança. Surgia então um conjunto de 
tabelas de tempos de mão de obra padronizados para as 
tarefas de substituição, reparação e pintura automotiva. 

Era a passagem sem volta do “achismo” no orçamento para 
a metodologia científica, feita com base em estudos de um 
centro de pesquisa.
A técnica foi adaptada pelo CESVI para as características 
do mercado nacional, mas sua origem está relacionada à 
metodologia pioneira criada pelo Cesvimap, da Espanha – 
um centro de pesquisa em reparação e segurança viária 
semelhante ao CESVI BRASIL. O conceito do Baremo continua 
fiel às suas origens espanholas, mas o sistema evoluiu muito 
daquele começo de trabalho para cá.
No início, as tabelas de tempo eram alimentadas somente 
com dados dos veículos já existentes entre a frota. A partir 
de 2001, isso mudou: o centro de pesquisa passou a 

DO BAREMO

20 
ANOS

Davinil Reis e 
Paulo Henrique Pereira

Luciana Ruffato
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trabalhar também com as últimas novidades da indústria. As 
montadoras começaram a enviar seus veículos para estudo 
do CESVI antes mesmo de seu lançamento comercial.
Outra evidência dessa evolução: o CESVI BRASIL é o único 
centro de pesquisa que faz estudos relacionados à reparação 
do teto dos veículos. Além disso, o CESVI contempla a 
possibilidade de seção parcial num trabalho de substituição.
E a evolução não para: desde 2006, o CESVI ampliou o leque 
do Baremo com a inclusão de caminhões e iniciou o estudo de 
tempos para reparo de motocicleta. 
No mercado, o Baremo é referência de originalidade na 
obtenção de tempos de reparação, sendo a única tabela que 
possui tempos reais coletados numa oficina-modelo de um 
centro de pesquisa, e que define tempo de reparação por 
extensão do dano.
Mas como é composto esse sistema de tempos? Quais os 
critérios por trás da metodologia utilizada pelo CESVI? É o 
que você vai descobrir nesta matéria.

NA FUNILARIA
O Baremo se divide em duas partes: funilaria e pintura. 
Na funilaria, o sistema aponta os tempos de execução das 
atividades relacionadas à substituição e à reparação de 
peças móveis ou fixas de acordo com as especificações 
de cada modelo de veículo. E vale dizer que o Baremo é 
uma metodologia flexível: de acordo com a evolução das 
tecnologias (ferramentas), o tempo utilizado para realizar 
uma determinada operação também muda. Os tempos são 
revisitados constantemente para que sejam coerentes com o 
que é praticado no mercado. 
Nessa parte de funilaria, o Baremo contempla tempos de 
substituição e reparação de peças.

Substituição
A coleta de tempos de substituição é feita em uma tabela padrão. 
Essa tabela é preenchida com os tempos coletados na oficina-
modelo do CESVI e envolve todas as peças móveis do veículo, tais 

O NOME “BAREMO” FAZ 
REFERÊNCIA AO INVENTOR 
DESSA METODOLOGIA, 
FRANÇOIS BARRÊME, 
MATEMÁTICO FRANCÊS  
QUE FOI UM DOS FUNDADORES 
DA CONTABILIDADE
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como: portas, capô, rodas, tampa traseira, para-choques,  
bancos, acabamentos e console.

Reparação
A segunda fase consiste na análise criteriosa dos componentes 
fixos e móveis passíveis de reparação. Com essa análise 
é possível realizar a inserção de tempos de reparação, 
possibilitando uma relação entre danos e acessos. 
A terceira fase consiste em consolidar todos os dados 
produzidos pela análise em um só arquivo, criando assim 
tabelas de tempo que posteriormente serão utilizadas pelo 
CESVI em suas atividades, como no software de orçamentação 
Órion Orçamentos.

NA PINTURA
O Baremo de pintura trata tanto de peças novas como de 
reparadas. Porém, nas reparadas, o tempo e o material 
dependerão do tipo de dano selecionado na reparação. 
O resultado desse trabalho é uma tabela baseada em provas 

reais, fruto de pesquisas e experiências acumuladas, 
e que é atualizada periodicamente.
Para isso, foram desenvolvidos cinco níveis  
de pintura.

Nível 1 (para peças novas)
Substituição: pintura de superfícies externas 
substituídas por completo (capôs, painéis de 
portas, para-lamas, etc.). Na necessidade de se 
pintar sua superfície interna, será aplicado um 
coeficiente corretor.

Nível 2 (para peças reparadas)
Danos leves: pintura de pequenas batidas ou 
amassados, pequenos pontos de corrosão, riscos 
ou arranhões profundos, etc. De forma geral, estão 
incluídos aqueles danos cuja superfície deformada 
não ultrapasse a margem dos 8% em relação à 
superfície a ser pintada.
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se perceba diferença de tonalidade pode  
ser demorado.  

•  O envelhecimento da cor do veículo sob a ação das 
intempéries torna o acerto uma atividade complexa.  

•  Diferentes condições de aplicações modificam drasticamente 
a tonalidade.  

• Diferentes fabricantes de tinta utilizam diferentes recursos  
ou pigmentos para obter a mesma tonalidade. 

CRITÉRIOS DO BAREMO
O empenho em sintetizar ao máximo os casos possíveis de 
reparação resultou na elaboração de um sistema combinado, 
que se baseia em dois conceitos diferentes: o primeiro se 
refere à magnitude e à intensidade do dano; o segundo, à sua 
dificuldade de reparação.

Magnitude e intensidade
O conceito de magnitude está relacionado às dimensões do 
dano, enquanto o de intensidade tem a ver com o grau de 
deformação da chapa, sem considerar sua extensão. Apesar 
disso, a intensidade se relaciona com a extensão quando 
se trata de pequenos danos, uma vez que, nesse caso, o 
aumento da deformação eleva também a dimensão do dano. 
No caso de danos fortes, por extensão ou intensidade, pode-
se optar, excepcionalmente, por substituir a peça ou repará-
la com um tempo standard ou extra, a critério do perito. 
Como consequência, a combinação dos conceitos extensão e 
intensidade é o que classificará os danos no veículo em leves, 
médios ou fortes. 

Tipos de danos
- Dano leve: danos de superfície pequena, com 
aproximadamente o tamanho de um punho e riscos com 
o comprimento de até 30 centímetros e largura de chapa 
afetada de até 5 cm. São deformações de fácil reparação, 
mas isso dependerá de sua localização para uma definição 
do tempo que será investido no serviço. É possível 
considerar, dentro dessa classificação, a ocorrência de mais 
de um golpe, cuja soma em extensão tenha as mesmas 
características anteriormente descritas. 

ESTUDOS DO BAREMO 
PERMITEM QUE O ÓRION, O 
SISTEMA DE ORÇAMENTOS DO 
CESVI, TRABALHE COM TEMPOS 
DE QUASE 30 MIL VEÍCULOS

Nível 3 (para peças reparadas)
Danos médios: danos (formados por uma ou 
mais colisões) cuja superfície total danificada 
em relação àquela a ser pintada supere os 8% 
estabelecidos para danos leves e, em nenhum 
caso, ultrapasse 25%.

Nível 4 (para peças reparadas)
Danos fortes: danos cuja superfície total danificada 
seja superior aos 25% daquela a ser pintada.

Nível 5 (para acerto  
de cor entre peças)
Difuminado: técnica que consiste em realizar 
um dégradé em volta da área pintada de 
modo a diminuir sensivelmente a percepção 
de diferença de tonalidade. Isso leva em 
consideração que:
•   O acerto de uma cor até o ponto em que não 



- Dano médio: são maiores que os leves, mas não superam 
em extensão 40% da superfície dos painéis considerados 
como médios ou pequenos (para-lamas, portas, soleiras, 
colunas) e 25% dos painéis grandes (capôs, tetos e tampas 
traseiras). Também devem ter uma intensidade de dano 
médio. Somente no caso de danos de grande intensidade 
(ruptura ou dobra da chapa) será permitido que os danos 
médios em extensão sejam classificados como fortes. 
- Dano forte: é aquele em que a magnitude do dano é bastante 
considerável e afeta em extensão mais de 40% da superfície 
total no caso de painéis de portas, para-lamas e soleiras, e 
25% para capôs, laterais e tampas traseiras. Na maioria dos 
casos, a superfície da chapa afetada estará muito deformada, 
apresentando enrugamento acentuado e difícil. Nos casos 
em que o custo da reparação se aproxime ou supere o de 
substituição, deve-se considerar a possibilidade de substituir 
o painel danificado em vez de repará-lo. Já em casos nos 
quais a peça tenha preço elevado ou quando ela for difícil 
de encontrar no mercado, pode-se decidir pela reparação 
mesmo que a peça seja passível de substituição. 
O tempo inicial de partida para a avaliação será o do 
Baremo, podendo o perito estimar um adicional em função da 
característica da peça ou dificuldade de reparação.

Acessibilidade
O passo seguinte consiste em localizar no Baremo a área 
que foi danificada na peça; o sistema fornecerá um tempo 

MATÉRIA DE CAPA

MATÉRIA-PRIMA  
DO ÓRION
Toda essa metodologia do 
Baremo está disponível no Órion 
Orçamentos, o software para gestão 
de sinistros do CESVI BRASIL, 
cuja matéria-prima é justamente o 
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ALÉM DE AUTOMÓVEIS, 
TABELAS DE TEMPOS 
INCLUEM MOTOS  
E CAMINHÕES

diferente para cada dano em função de sua localização. 
Essa diferenciação do tempo em função da dificuldade do 
reparo advém de experiências reais efetuadas em veículos 
com danos similares. O conceito de dificuldade de reparação 
está relacionado justamente à acessibilidade para a 
execução do trabalho, acessórios e peças que precisam ser 
desmontados, o método seguido e a posição do operário.

Tipos de acessos no Baremo
- Fácil: regiões de fácil acesso são as que permitem ao 
operário acessar facilmente o seu lado interno para apoio do 
tasso. Nesse caso, fica proibido o uso de repuxadeira elétrica 
e alavancas para a reparação. 
- Difícil: áreas que dificultam a operação com uso somente 
do tasso como apoio, tornando necessário utilizar alavancas. 
Fica proibido o uso de repuxadeira elétrica. 
- Nulo: áreas que não permitem qualquer tipo de acesso pelo 
seu lado interno, sendo preciso usar repuxadeira elétrica e 
estanhagem para o acabamento final da chapa. Fica proibido 
qualquer tipo de corte para o acesso interno da peça. 
- Reforços e vincos: o acesso pode ser fácil ou difícil, mas a 
área deve ter vincos e detalhes de difícil acabamento (embora 
esse acesso possa ser facilitado pelo uso da repuxadeira 
elétrica). A área danificada deve ter obstáculo interno 
prejudicando o acesso, como barras de proteção lateral e 
chapas duplas. Nesse caso, são utilizadas praticamente todas 
as ferramentas mencionadas para reparação de chapa. 

conteúdo das tabelas de tempo. 
É o Órion que viabiliza o uso dos 
tempos do Baremo na oficina, visando 
à produtividade, à maior velocidade 
nos serviços, melhor rendimento dos 
funcionários e, consequentemente, 
maior satisfação dos clientes. 

Nesses 20 anos de Baremo já 
foram estudados 570 modelos de 
veículos diferentes, entre automóveis 
(nacionais e importados), caminhões 
e motos. Isso faz com que estejam 
disponíveis no Órion Orçamentos 
quase 30 mil modelos de veículos. 
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CAR GROUP

Primeira montadora chinesa 
a se instalar no país, com 
uma fábrica em Jacareí (SP), 

a Chery lançou ano passado o 
New QQ, uma renovação do hatch 
compacto da montadora. Além 
de trazer linhas mais modernas, 
o veículo chegou com uma série 
de melhorias em seu isolamento 
acústico, como a instalação de 
uma manta acústica em toda a sua 
estrutura. No que diz respeito à 

OUTROS ÍNDICES
 
 ÍNDICE DE VISIBILIDADE 

ÍNDICE DE DANOS  
DE ENCHENTE 

ÍNDICE DE SEGURANÇA

ÍNDICE DE FURTO

Trouxemos 
o hatch 

compacto da 
montadora 

chinesa para 
nossa pista de 

crash-tests. 
Confira os 
resultados 

do estudo de 
reparabilidade 
e como ficou o 
CAR Group do 

veículo

DADOS DO VEÍCULO

Marca Chery

Modelo QQ

Tipo de carroceria Monobloco

Peso em ordem de marcha 936 kg
Motor 1.0 Flex

CATEGORIA Hatch compacto
POSIÇÃO 
ATUAL MONTADORA VEÍCULO NOV/15 DEZ/15 JAN/16 FEV/16 MAR/16 ABR/16

1º UP! 10 10 10 10 10 10

2º Novo Fox 16 16 16 16 16 16

3º
Novo C3 15 15 17 17 19 18

Novo Gol 18 18 21 18 18 18

4º

Etios 
Hatch 19 19 19 19 19 22

208 18 18 21 21 22 22

New QQ - - - - - 22

5º Sandero 30 30 30 30 30 26

6º Ônix 26 26 26 26 26 28

7º New 
Fiesta 29 29 29 29 29 29

8º Novo  
Uno 40 40 40 41 41 43

9º Palio  
Fire 43 42 42 44 44 45

10º Novo 
Palio 47 47 47 49 49 51

segurança, além dos airbags e ABS 
de série, obrigatórios, a versão 
Act, mais cara que a Look, traz 
sensor de estacionamento traseiro 
e faróis com ajuste de altura.
Mas e se bater? Como será na 
oficina? Foi isso que o CESVI 
estudou em sua pista de crash-
tests e na oficina-laboratório 
do Centro de Experimentação e 
Segurança Viária – e que a Revista 
CESVI revela agora.
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IMPACTO DIANTEIRO
Foi bem. Diante da análise feita pelos engenheiros 
e técnicos do CESVI no modelo após a colisão 
na pista de impacto, a conclusão foi de que o 
QQ obteve um bom comportamento estrutural. 
Mesmo com alguns componentes afetados, o 
tempo total da reparação dianteira foi de 13,58 
horas, incluindo o tempo de pintura. Com isso, o 
custo total da reparação foi satisfatório.

Travessa frontal  
com crash-box
O veículo possui componentes de absorção de 
impacto que auxiliam a minimizar os danos em 
uma batida – como uma travessa frontal com 
crash-box. Esse item reduz os danos nas  
peças adjacentes.

Longarina dianteira da 
lateral esquerda (LE)
Após o impacto, foi verificado que a travessa 
frontal com crash-box evitou danos severos à 
longarina, viabilizando a reparação da peça.

Componentes mecânicos
Mesmo com a travessa frontal com crash-box, 
algumas peças mecânicas foram afetadas no 
impacto pelo deslocamento de toda a estrutura 
dianteira, e tiveram de ser substituídas, caso do 
radiador e do condensador.

Para-lama LE 
Teve danos por causa do deslocamento do 
conjunto óptico no momento do impacto, e 
também após a abertura da porta dianteira. O 
componente precisou ser substituído.

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO

Capô Substituição

Conjunto óptico LE Substituição

Para-choque dianteiro Substituição

Grade do radiador (central) Substituição

Grade do radiador (LE) Substituição

Para-barro LE Substituição

Para-lama LE Substituição

Painel dianteiro superior central Substituição

Travessa frontal Substituição

Painel LE Reparação

Painel dianteiro superior LE (alojamento do conjunto óptico) Reparação

Porta dianteira LE Reparação

Longarina dianteira parcial LE Reparação

Painel inferior de sustentação do radiador Reparação

PEÇAS MECÂNICAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO

Radiador Substituição 

Condensador Substituição 

TMO (tempo de mão de obra) DA REPARAÇÃO DIANTEIRA

Funilaria 8,58

Mecânica 0,48

Pintura 4,51

Tempo total de reparação dianteira 13,58
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IMPACTO TRASEIRO
O veículo não possui componentes de absorção 
de impacto em sua região traseira. Ainda 
assim, componentes como a lateral traseira, 
o assoalho e o complemento do painel traseiro 
sofreram apenas danos leves, o que possibilitou 
a reparação dessas peças, excluindo a 
necessidade de substituição.
O CESVI sugeriu que a montadora estude 
a possibilidade de adotar uma travessa 
traseira com crash-box, já que esse 
componente absorve parte da energia do 
impacto envolvido numa batida de trânsito, 
reduzindo os danos na longarina traseira, no 
assoalho do porta-malas, no painel traseiro e 
em componentes adjacentes.

Painel traseiro   
Sofreu fortes danos e teve de ser 
substituído. Porém, como esse componente é 
disponibilizado desmembrado, o complemento 
do painel traseiro LD, que sofreu danos leves, 
pôde ser reparado.

Assoalho traseiro 
O assoalho do porta-malas foi reparado, com o 
auxílio da bancada de estiramento. 

PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO

Para-choque traseiro Substituição 

Moldura inferior LD do para-choque traseiro Substituição

Lanterna inferior LD do para-choque traseiro Substituição 

Painel traseiro Substituição 

Sensor de ré LD do para-choque traseiro Substituição 

Longarina traseira parcial LD Substituição 

Complemento do painel traseiro LD Reparação

Lateral LD Reparação

Assoalho do porta-malas Reparação

TMO TOTAL DA REPARAÇÃO TRASEIRA

Funilaria 6,80

Pintura 9,58

Tempo total de reparação traseira 17,33

O CESVI SUGERIU QUE A CHERY ESTUDE 
A POSSIBILIDADE DE ADOTAR UMA 
TRAVESSA TRASEIRA COM CRASH-BOX

Revista CESVI 19
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Alexandre Carvalho dos Santos

MÁQUINAS POP

E ra agosto de 1960, e o editorial da primeiríssima edição 
da revista Quatro Rodas começava assim: “Quatro Rodas 
aparece por três motivos. Primeiro, porque a indústria 

automobilística brasileira brotou e expandiu-se tão rapidamente 
nos últimos quatro anos que o nosso país já se tornou um 
dos grandes produtores de automóveis e caminhões. Este 

progresso, este mercado – este espantoso índice de confiança 
– exigem a cobertura jornalística de uma publicação séria e 
objetiva. Segundo, porque os proprietários e compradores 
de carros necessitam de uma publicação que lhes forneça 
informações completas e compreensíveis sobre manutenção, 
consertos, serviços e características dos automóveis novos 
e ‘velhos’. Terceiro, porque belíssimos recantos do nosso 
país estão esperando para serem descobertos ou valorizados 
turisticamente por aqueles que possuem carros e um louvável 
espírito de aventura”. 
O texto era de Victor Civita. O mesmo empresário que dez 
anos antes havia fundado a Editora Abril assumia o cargo 
de diretor da revista que se tornaria a maior referência nas 
bancas sobre o universo do automóvel. Mesmo que o Brasil, 
na época, nem fosse essa potência toda no que diz respeito 
aos veículos de quatro rodas. Em 1960 havia poucos modelos 
de automóvel por aqui e as rodovias eram raras. “Não tem 
carro e não tem estrada neste país, e você quer fazer uma 
revista sobre carro?”, era a pergunta que Civita tinha de ouvir 
com frequência.
Mas o empreendedorismo e a visão de Civita tinham razão 
quanto ao novo produto da editora. Tanto que, logo em seu ano 
de estreia, a Quatro Rodas vendeu mais de 63 mil exemplares. 
A assinatura anual custava 360 cruzeiros.
Mas como era essa publicação logo em sua estreia? Mais atual 
do que se imagina. E é o que você vai ver agora.

20

A PRIMEIRA 
QUATRO 
RODAS

56 ANOS ATRÁS, A PRIMEIRA EDIÇÃO DA REVISTA 
QUE É REFERÊNCIA NACIONAL EM PUBLICAÇÃO 
SOBRE AUTOMÓVEIS JÁ ABORDAVA QUESTÕES 
CARAS À SEGURANÇA VIÁRIA, NUMA PERSPECTIVA 
À FRENTE DO SEU TEMPO
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RAIO X DA DUTRA
Em sua primeira edição, Quatro Rodas trazia uma matéria 
que seria um feito jornalístico em qualquer tempo. Os editores 
Roberto Civita (filho de Victor) e Mino Carta percorreram os 
406 quilômetros entre o Rio de Janeiro e São Paulo da Rodovia 
Presidente Dutra, inaugurada em janeiro de 1951, apenas 
nove anos antes. A matéria informava os serviços que havia 
disponíveis para o “automobilista” (motorista) ao longo da 
rodovia: restaurantes, bares, hotéis, postos de abastecimento 
e assistência mecânica. Um trecho aponta que no km 268 do 
sentido SP-RJ havia uma fábrica do achocolatado Ovomaltine. 
“Entre 7 e 17 horas, pode-se tomar um copo do produto 
no bar instalado à margem da estrada (ótimas instalações 
sanitárias).” No km 349, há o restaurante Frango Assado. 
“Dependendo do horário e do apetite, pode-se saborear um 
bom frango, no local ou no automóvel.”
A matéria, “A Dutra no raio X”, também chama a atenção para 
a segurança viária. Num determinado trecho, aponta que nas 
proximidades de São Paulo, para quem vem do Rio, desde 
Guarulhos, a cidade se torna perigosa. “Diminua bastante a 
velocidade e redobre o cuidado, porque a cada passo poderá 
encontrar um ciclista ou mesmo pedestres. Muitos atravessam 
a estrada sem prestar a mínima atenção.” Em outros, constata 

a deficiência de sinalização e de fiscalização da estrada. Conclui 
com um alerta: “Não se esqueça de que a Dutra (enquanto não se 
construir a segunda pista) é uma estrada muito perigosa, com o 
movimento diário de 3.622 veículos”.

ÁLCOOL, CIGARROS E BEIJOS
E, falando em segurança viária, a primeira edição de Quatro 
Rodas já tinha uma matéria totalmente dedicada à questão, com o 
curioso título de “Álcool, cigarros, beijos... Cuidado!”. Sim, o texto 
colocava o “amor ao volante” como risco de estatura semelhante 
aos de dirigir sob efeito de álcool ou fumando. “É evidente que 
o namoro, com o carro em movimento, propicia condições 
extremamente favoráveis à ocorrência de um desastre. Por 
motivos óbvios: a) Quem é que não se distrai em situações desse 
tipo? b) Como funcionarão os reflexos condicionados, se chamados 
a intervir?”

BEBADOCÍMETRO
Curiosidades à parte, é interessante notar que, cerca de cinco 
décadas antes da “Lei Seca”, com medidas realmente mais 
severas contra o motorista alcoolizado, a publicação já chamava 
a atenção para o perigo de dirigir sob efeito de álcool (incrível 
que isso tenha demorado tanto para ser levado a sério por 
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Na página da esquerda, 
a primeira edição. Nas 
demais, algumas capas 
estilosas dos anos 1960
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“automobilistas” do Brasil inteiro...). E a matéria se mostrava à 
frente dos conceitos de seu tempo, afirmando o que a “Lei Seca” 
agora constata e transforma em lei: nenhuma quantidade de 
álcool ingerido pode ser considerada segura para quem vai dirigir. 
“Que grau de etilismo assinala a fronteira da qual se verifica a 
transgressão específica da embriaguez? Quem bebe demais 
praticamente está impossibilitado de dirigir. Mas é certo que 
mesmo o sujeito somente ‘um pouco alto’ representa um perigo 
quando está ao volante.” 
E fala ainda de uma invenção em fase incipiente de um dispositivo 
que já existe hoje para evitar que bêbados dirijam. “Um cientista 
da Universidade de Colúmbia, dr. James Malfetti, sustenta que um 
especial dispositivo eletrônico de sua invenção tornará impossível 
dar a partida no carro se o motorista estiver embriagado. Na 
opinião do dr. Malfetti, cujas pesquisas, ao que parece, se 
encontram já em fase adiantada, o ‘bebadocímetro’ poderá ser 
instalado dentro em breve em todos os automóveis.”

CIGARRO DISTRAI
A parte da matéria que diz respeito ao impacto de fumar enquanto 
dirige é também, aos olhos de hoje, muito interessante. Como se 
sabe, em 1960 os fumantes eram não apenas bem aceitos pela 
sociedade como era inclusive charmoso fumar. Fumava-se em 
qualquer lugar, como se toma café hoje em dia. E a própria revista 
admitia isso (“a verdade inegável é que fumar é um prazer”). 
Entretanto, a matéria já investigava como o hábito poderia ser 
perigoso se praticado ao volante. 
O texto aborda tanto a questão da distração que o uso do cigarro 

pode provocar (questão essa já tratada também aqui na Revista 
CESVI em textos sobre o risco das distrações ao volante) como 
um suposto efeito da toxicidade do fumo sobre o nível de atenção 
do motorista. “De acordo com um trabalho estatístico elaborado 
nos Estados Unidos, em 95% das pessoas estudadas, o fumo 
provocou sensível queda da atenção. O professor Flamínio Fávero, 
catedrático de medicina legal da Faculdade de Medicina de São 
Paulo, refere-se aos efeitos provocados pelo excesso de fumo, 
citando todos os que se observam com a intoxicação provocada 

INDICANDO OFICINAS
Quem acompanha o trabalho do CESVI há bastante 
tempo sabe que, durante um determinado período, 
o centro de pesquisa manteve uma parceria com a 
Quatro Rodas para a certificação de oficinas. Isso 
aconteceu já em pleno século 21, mas a preocupação 
da revista com o assunto vem de muito antes. Da 
primeira edição, para ser mais exato. 
A primeira Quatro Rodas já exibia uma seção 
chamada “Procure a oficina certa”, com a intenção 
de indicar para seus leitores empresas de reparação 
que reconhecidamente estavam capacitadas para 
oferecer bons serviços. A revista tinha até critérios 
estabelecidos antes de indicar uma oficina. “Se os 
mecânicos que trabalham na oficina estão à altura 
dos serviços a realizar; se a oficina conta com um 
equipamento adequado ao trabalho que desenvolve; 
se a oficina tem instalações satisfatórias e espaço 
suficiente para os veículos que nela são recolhidos; 
se os reparos são executados num espaço de tempo 
razoável e com pleno acerto; se os preços cobrados 
não são excessivos.”
Embora o CESVI BRASIL não entre no mérito do 
preço cobrado pelas oficinas, o restante dos critérios 
tem total similaridade com alguns dos parâmetros 
básicos da avaliação de oficinas realizada pelo centro 
de pesquisa. Ainda hoje, 56 anos após essa primeira 
edição de Quatro Rodas.

REVISTA ALERTAVA 
PARA O RISCO 
À SEGURANÇA 
NO TRÂNSITO 
REPRESENTADO 
PELO NAMORO 
DENTRO DO CARRO
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pelo tabaco: vertigens, dores de cabeça, náuseas, palpitações. 
(...) Consideremos, outrossim, as longas viagens em tempo frio ou 
chuvoso, quando é necessário conservar as janelas fechadas.”

O PERFIL DO MAU MOTORISTA
Outra seção da revista, chamada “A lei do asfalto”, tinha como 
objetivo responder às questões de leitores visando à redução dos 
acidentes. “Acreditamos realmente que muitos automobilistas 
pratiquem infrações por não estarem bem informados das leis e 
regulamentos que disciplinam seus direitos e deveres.” 
Citando números já alarmantes à época relacionados a acidentes 
de trânsito no Brasil, a estreia da seção ainda apontava perfis 
(que hoje parecem engraçados) de motoristas que deixam 
as vias nacionais mais perigosas para outros motoristas e 
pedestres. “Motoristas de praça [taxistas] atrasados, que 
querem desfrutar ao máximo suas horas de trabalho, ‘meninos 
bonitos’ que ‘espremem’ os motores de seus carros-esporte, 
senhoras que conseguem suas carteiras de habilitação por 
verdadeiros milagres.” Parece até haver aí um pouco do 
machismo (a ideia preconceituosa de que mulher, em geral, 
dirige pior que os homens) predominante à época. Um conceito 
que, embora não apareça mais assim evidente numa página de 
revista bem-conceituada, ainda permanece incrustrado entre o 
grosso da população. 

CORTESIA NO TRÂNSITO
Vale destaque também uma matéria chamada “Cortesia em 
sete dias”. Nela, Quatro Rodas aponta o estado de espírito 
briguento de muitos motoristas (veja mais sobre isso na matéria 
de capa da edição 97 da Revista CESVI, “Motoristas no divã”) e 
clama por mais civilidade no trânsito. “Se a cortesia fosse lei e 
brotasse espontânea como flor do campo, o sistema nervoso de 
inteiras cidades permaneceria nos eixos, o número de acidentes 
diminuiria, muitos problemas de circulação ficariam resolvidos.”
A matéria toda é ilustrada com fotos apontando o que seriam 
comportamentos certos e errados no trânsito. Isso mostra até 
um caráter didático que a revista teve diante de seus leitores (e 
que, de certa forma, permanece até hoje), tocando em questões 
que até parecem básicas, mas que, principalmente em 1960, 
soavam como novidades aos “automobilistas” brasileiros. 
A Quatro Rodas não era um manual de segurança no trânsito. 
Longe disso. Tratava desses assuntos com leveza e até bom 

humor, mesmo se referindo a questões graves como os 
motoristas que assumem o volante alcoolizados. Além disso, 
mantinha matérias voltadas para assistência ao motorista (“Como 
se compra um carro usado”), turismo (“Ubatuba: uma igreja e 30 
praias”), entre outras. A leitura, mesmo 56 anos depois, ainda é 
gostosa e, pela viagem no tempo, interessantíssima. 
E a questão mais atraente, para nós, é verificar que, tantos 
anos atrás, a publicação referência em automóvel já abordava 
temas que se tornariam cada vez mais relevantes entre os que 
se preocupam com a segurança viária, muito antes até que as 
providências das autoridades surgissem com mais efeito (38 
anos antes da criação do novo Código de Trânsito Brasileiro, 
por exemplo). Talvez por isso mesmo, combinando o amor ao 
automóvel com a plena consciência de seus riscos, a revista 
permaneça até os dias de hoje relevante e atual. 

LEIA ONLINE
Quer conhecer o conteúdo das primeiras  
edições da Quatro Rodas? Está tudo online.  
A revista disponibilizou a íntegra de suas edições 
antigas na Internet. Vale muito essa viagem 
no tempo pelo universo do automóvel. Acesse: 
http://quatrorodas.abril.com.br/acervodigital

http://quatrorodas.abril.com.br/acervodigital


CONFIRA QUAIS SÃO OS SISTEMAS QUE PROTEGEM OS MOTORISTAS DE VEÍCULOS PESADOS 
EVITANDO ACIDENTES OU REDUZINDO OS DANOS CASO A BATIDA SEJA INEVITÁVEL

CAMINHÕES: 
SEGURANÇA ATIVA E PASSIVA

SEGURANÇA VIÁRIA
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SEGURANÇA ATIVA
Esses recursos servem para a proteção dos usuários das 
vias e também para evitar os acidentes, monitorando todo o 
veículo a fim de auxiliar o motorista a evitar ou escapar de 
situações de risco.

Alessandro Rubio

COMO FUNCIONA
Confira neste vídeo como funciona o sistema  
de frenagem de emergência em caminhões:  
www.youtube.com/watch?v=ridS396W2BY

Freio ABS
Embora tenha conceito pneumático, e não hidráulico como 
nos carros, o sistema antitravamento das rodas funciona 
nos caminhões da mesma forma que nos veículos leves, 
permitindo que o motorista permaneça no controle em 
situações que exijam frenagens de emergência.

Controle de estabilidade
Também com o mesmo princípio de funcionamento dos 
veículos leves, o controle de estabilidade dos caminhões 
monitora as rodas do veículo, a direção imposta pelo 
motorista e a trajetória, podendo frear qualquer uma 
das rodas e reduzir eletronicamente a aceleração do 
caminhão para mantê-lo na trajetória devida, mesmo sem 
a intervenção humana.

Frenagem de emergência
Tecnologia ainda incipiente no Brasil, a frenagem de 
emergência consiste em um sistema de monitoramento do 
veículo à frente e acionamento do freio do caminhão sem a 
intervenção do motorista. Esse sistema funciona por meio 
de um radar, ou por câmeras do tipo estéreo, que gravam 
ou monitoram a distância do veículo à frente e a velocidade, 

http://www.youtube.com/watch?v=ridS396W2BY
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O número de caminhões trafegando pela malha 
rodoviária do Brasil passa de 3 milhões, de 
acordo com dados do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran). E, de todas as 
rodovias que temos, 1,3 milhão de quilômetros não são 
pavimentados, trazendo riscos grandes à segurança. 
Uma segurança que não é só do patrimônio transportado 
por esses veículos, claro, mas também relacionada à 
vida. A quantidade de indenizações pagas pelo seguro 
DPVAT por morte ou invalidez em acidentes com 

caminhões e picapes nas rodovias estiveram na casa dos 
18 mil em 2015. 
Isso mostra que, embora apenas 0,18% da frota de 
caminhões e picapes se acidentem no trânsito, essas 
ocorrências são frequentemente de grandes proporções, 
com consequências graves – devido ao tamanho desses 
veículos e à carga que transportam.
Por isso há tanta preocupação das autoridades e da 
indústria no avanço das tecnologias de segurança 
embarcadas em veículos pesados. O que há de mais 
moderno, hoje, é o que você vai ver a seguir.

alertando o motorista inicialmente com avisos sonoros ou 
luminosos. Além disso, se necessário, o sistema pode atuar 
no freio, parando o veículo totalmente.
Radar – com tecnologia baseada nos princípios de localização 
dos morcegos, emite ondas sonoras que rebatem no 
obstáculo à frente e indica a distância entre os veículos para 
o sistema que monitora a função de frenagem de emergência.
Câmera estéreo – é dotada geralmente de duas lentes que 
usam o princípio dos olhos para identificar a distância do 
veículo à frente.

SEGURANÇA PASSIVA
São aqueles equipamentos instalados nos veículos para 
diminuir os ferimentos nos ocupantes, caso o acidente 
seja inevitável. São principalmente os airbags e os cintos 
de segurança.

Airbag
A bolsa para motorista de veículo pesado evita que ele tenha 
agravamento dos ferimentos em caso de colisão frontal, 
diminuindo lesões na cabeça, tórax e pescoço.

Cinto com pré-tensionador
Tem a função de “ajustar” o ocupante no banco no momento 
da colisão. É equipado com um sistema pirotécnico, que 
dispara instantes após o impacto com o objetivo de aumentar 
a distância entre o motorista e o painel, melhorando a 
performance do airbag em caso de disparo.

Cabine reforçada
Atendendo normas internacionais de proteção aos 
ocupantes, alguns caminhões são equipados com cabines 
reforçadas, que evitam o esmagamento dos ocupantes em 
caso de capotamento e também uma deformação em caso 
de colisão frontal.

Sistema anti-intrusão frontal
Desenvolvido pela montadora Volvo, é uma travessa com 
sistema de absorção de impacto, semelhante às travessas 
com crash-box utilizadas em veículos de passeio. Evita que 
os veículos entrem embaixo do caminhão em caso de colisão 
frontal, devido à compatibilidade de altura dos para-choques.  

TEM DE SABER USAR
Todos esses equipamentos instalados em veículos que transportam até 250 toneladas 

podem não ser efetivos se não houver prudência por parte do motorista do caminhão, 

respeitando as leis de trânsito e os limites de velocidade. E também se o motorista 

não souber usar corretamente os sistemas.

O cinto de segurança deve estar sempre afivelado e sem nenhum dispositivo que 

o afrouxe. Quanto ao airbag, o motorista deve estar em posição de condução 

quando o veículo estiver em movimento, evitando mexer em porta-objetos ou se 

aproximando demasiadamente do volante. Já no uso do ABS, é necessário que o 

motorista aplique força máxima e constante nos pedais.

É de suma importância que as montadoras façam treinamento dos motoristas 

quanto a esses sistemas, pois são equipamentos que podem evitar acidentes e 

salvar vidas.



SEGUROS

ESTUDO DO CESVI APONTA PARTES DO CARRO MAIS AVARIADAS NAS MOVIMENTAÇÕES 
DO VEÍCULO DESDE O ARMAZENAMENTO ATÉ SUA CHEGADA À CONCESSIONÁRIA

DANOS NO VEÍCULO 
ANTES DA VENDA
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D a produção do automóvel até a chegada ao cliente 
final, o veículo será levado de lá para cá ao longo 
do processo de distribuição. E nesse transporte 

pode acontecer uma série de pequenos contratempos 
que exigirão correção antes do veículo ser oferecido aos 
consumidores. Para minimizar esses riscos, as montadoras 
adotam recursos de proteção, que muitas vezes até 
passam despercebidos. São películas protetoras, proteções 
plásticas, espumas e outros materiais de preservação: os 
chamados “protetivos”. 

O principal objetivo desses recursos é a prevenção. No 
transporte na cegonha ou saindo da montadora, ou ainda 
chegando à concessionária, os veículos ficam sujeitos à ação 
das intempéries, podem ficar sujos ou sofrer algum dano por 
conta das manobras para seu acondicionamento temporário: 
batidinhas, riscos, etc. Muita gente não sabe, mas veículos 
novos também passam por processo de microrreparo antes de 
sua comercialização, a fim de corrigir pequenas imperfeições.
É justamente para evitar essa necessidade que as 
montadoras aplicam proteções nas áreas externas 

Rodas

Coluna do para-brisa

Retrovisor externo

Conjunto óptico

Capô

Para-lama

Para-choque / Spoiler

Volante

Maçaneta

Barra de teto

Teto

Porta traseira 
esquerda

Porta traseira direita

Porta dianteira direita

Porta dianteira 
esquerda

FREQUÊNCIA DE DANOS NA PARTE FRONTAL FREQUÊNCIA DE DANOS NA PARTE CENTRAL

113

128

135

149

1867

2271

4769

80

129

144

1855

2225

2468

3278

3849

Diego Lazari Luciana Ruffato
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CINS
Como você viu, o estudo foi realizado com base 
nos dados do CINS. Esse Centro Integrado 
de Sinistros, do CESVI, oferece informações 
técnicas personalizadas para a gestão de frotas, 
atividades de regulação, controles e processos 
ligados à operação e sinistros.
Toda essa gestão técnica de informações 
permite à empresa que faz uso dela adequar 
seus processos operacionais. E os resultados 
são visíveis a curto prazo: redução do custo 
médio dos sinistros e maior rentabilidade.
Mais informações:  
www.cesvibrasil.com.br/site.aspx/cins

da carroceria, como também nos acabamentos e em 
elementos do interior do veículo que exijam cuidados 
especiais: bancos, tapeçaria, painel de instrumentos, 
acionamentos manuais etc. 
Essa aplicação de protetivos varia tanto pelo formato quanto 
pelo tipo de material a ser utilizado, como no caso das 
superfícies externas de grandes dimensões: capô, portas, 
teto, tampa do porta-malas, para-choque... E também quanto 
às peças e acabamentos da carroceria: grades, molduras, 
spoiler, rodas e maçanetas. 

O ESTUDO
Com o intuito de identificar as partes do veículo que 
mais necessitam do uso de protetivos, o CESVI BRASIL 
realizou um estudo quantificando as partes mais avariadas 
dos carros ao longo do processo de distribuição. Esse 
levantamento analisou as ocorrências de sinistros geradas 
pelo CINS (Centro Integrado de Sinistros), em uma amostra 
de 33 mil unidades de veículos. 
É o que você vê nos gráficos destas duas páginas. 

Para-choque traseiro lado  
direito (somente para furgões)

Roda

Lanternas

Para-lama esquerdo

Tampa do porta-malas

Para-choque / Spoiler

FREQUÊNCIA DE DANOS NA PARTE TRASEIRA

230

80

129

942

1930

2864

http://www.cesvibrasil.com.br/site.aspx/cins


ESTUDO: 
VALE A PENA 
TREINAR A 
EQUIPE?
CESVI FAZ COMPARATIVO 
CIENTÍFICO ENTRE O 
TRABALHO NA OFICINA 
DE PROFISSIONAIS 
CAPACITADOS E NÃO 
CAPACITADOS. CONFIRA 
O QUE ESSE ESTUDO 
REVELOU
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REPARO

Gerson Burin

Luciana Ruffato

F erramental adequado, processos definidos, 
layout da empresa de acordo com as reais 
necessidades, estações de trabalho bem 

dimensionadas, produtos e insumos de qualidade. 
Esse conjunto de bons predicados é essencial para 
um ótimo andamento dos trabalhos de uma oficina. 
Mas pouco adianta se não houver “material humano” 
capacitado para proporcionar trabalhos eficientes e 
produtividade em meio a esse cenário ideal.
O problema é que muitos donos de oficina 
duvidam das vantagens de se ter um profissional 
com capacitação na equipe. Alegam que o 
colaborador, quando bem treinado, vai buscar 
outras oportunidades no mercado. Isso até pode 
acontecer, se a oficina não oferece as condições 
que ele procura – e pode ser até o caso de a 
empresa repensar sua gestão de pessoal. O 
fundamental é que, sem mão de obra de qualidade, 
não há trabalho de qualidade. E não há muita 
perspectiva de futuro, portanto.
Justamente para que essa questão fique mais clara, 
o CESVI BRASIL desenvolveu um estudo sobre 
as diferenças entre os trabalhos de profissionais 
capacitados e não capacitados – no caso, em 
processos de repintura automotiva. (Para ser 
considerado “capacitado”, o profissional precisava 
ter passado por cursos de especialização nos 
últimos dois anos.)
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O estudo verificou a qualidade final de uma preparação de 
superfície de chapa (para-lama), passando por todas as fases 
até a pintura da peça.
Para isso, o CESVI desenvolveu uma metodologia de modo que 
os profissionais realizassem seus trabalhos em ambientes 
idênticos no que se refere à estrutura da oficina, a qualidade 
dos insumos utilizados e as características da peça trabalhada 
(dimensões, cor e dano existente). Assim, de variável no estudo, 
apenas a capacidade dos profissionais analisados – que tinham a 
liberdade de escolher os métodos que conheciam melhor.
Também no intuito de evitar distorções na atuação de cada 
participante, o CESVI optou por não registrar o estudo com 
fotografias, pois a presença do fotógrafo tem influência no 
comportamento de alguns profissionais.
Vamos, então, ao estudo.

PEÇA ESCOLHIDA PARA DIFICULTAR
O para-lama selecionado tinha diversas curvaturas e vincos 
ao longo de sua extensão. A escolha da peça com essas 
características foi para reproduzir as dificuldades que o 
reparador pode encontrar no seu dia a dia. Especialmente 
as regiões com vincos exigem cuidados extras durante o 
lixamento e a preparação da superfície após a aplicação da 
massa e do primer.

A peça tinha cor prata: trata-se do “Prata Evolution 
Met”, com código universal A32-2005, da montadora 
Mitsubishi. A razão pela escolha da cor prata foi o grau 
de complexidade no acerto de cor durante a aplicação – 
que leva em conta a regulagem da pistola, a distância e o 
ângulo de aplicação, e a homogeneização da base.
Além disso, o prata metálico revela mais imperfeições 
deixadas pelo profissional durante a preparação da 
superfície, como marcas de um lixamento inadequado, 
mapas, bolhas na massa e má aplicação do primer.

TOMADA DE DADOS E AVALIAÇÃO
Cada profissional recebeu uma peça numerada. 
Pesquisadores do CESVI registraram os tempos do 
processo, de ponta a ponta, e mediram a quantidade 
de massa usada por cada participante. E avaliaram os 
trabalhos realizados com base nos seguintes critérios:
- Pintura-base (cobertura da base, ausência de manchas, 
ausência de marcas de lixa, ausência de mapas).
- Verniz (cobertura do verniz, textura fina, ausência de 
escorrimento, ausência de sujeira).
- Tempo gasto.
- Consumo de materiais.
Veja agora o que os avaliadores do CESVI (eram três 
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envolvidos neste estudo) registraram da performance dos 
profissionais analisados.

BASE E VERNIZ
Após análise dos trabalhos dos profissionais em relação 
à pintura-base e ao verniz, levando em consideração os 
critérios mencionados, foi criada uma tabela com as 
notas individuais de cada avaliador e uma média das 
classificações – que foram apresentadas em ordem 
decrescente conforme você vê nas tabelas 1 e 2.
É possível identificar que as notas mais altas foram 
obtidas, em sua maioria, pelos profissionais capacitados.
No que diz respeito à base, a variação de notas apresenta 
um grande diferencial, sendo a mais alta de 9,00 e a 
mais baixa de 5,58 – uma diferença de 44% de potencial 
de possibilidade de melhoria entre a pontuação do último 
colocado (não capacitado) para a nota mais alta (de um 
profissional que passou por treinamento).

Para o verniz, a variação de nota se estendeu entre 
9,30 e 6,68 – um potencial de melhoria de 33,2%. E 
repare que as três melhores médias ficaram para os 
profissionais capacitados.

TEMPOS
Trabalho de qualidade significa também trabalho mais 
rápido, certo? Depende. É verdade que evita o retrabalho, 
mas os processos envolvidos podem levar a um tempo 
maior no fim das contas. Foi isso que o estudo concluiu.
Os profissionais capacitados investiram mais tempo que 
os não capacitados para fazer o mesmo trabalho. Segundo 
os avaliadores, esse resultado tem relação com as 
práticas corretas de aplicação do produto, a preparação 
de superfícies, o flash off entre camadas...
Ou seja, o CESVI identificou que, em alguns casos, a 
rapidez na realização do reparo pode ser prejudicial para a 
qualidade final da reparação.

BASE
NÚMERO 
DA PEÇA

TIPO DE  
PROFISSIONAL

NOTA  
AVALIADOR 1

NOTA  
AVALIADOR 2

NOTA  
AVALIADOR 3

MÉDIA  
DAS NOTAS

11 Capacitado 10 8,75 8,25 9,00

19 Capacitado 8,25 9,25 9,5 9,00

12 Não capacitado 7,75 8,5 8,25 8,17

2 Capacitado 7,75 8,5 7,5 7,92

4 Não capacitado 7,75 7,75 7,5 7,67

17 Não capacitado 5,5 9 7,5 7,33

18 Não capacitado 5,25 7,75 5,5 6,17

21 Não capacitado 6 6 4,75 5,58

Tabela 1

VERNIZ
NÚMERO 
DA PEÇA

TIPO DE  
PROFISSIONAL

NOTA  
AVALIADOR 1

NOTA  
AVALIADOR 2

NOTA  
AVALIADOR 3

MÉDIA  
DAS NOTAS

19 Capacitado 9,3 9 9,6 9,30

2 Capacitado 8,85 8,05 9,6 8,83

11 Capacitado 9,05 8,3 8,6 8,65

4 Não capacitado 8,2 8,35 9 8,52

21 Não capacitado 7,75 7,1 8 7,62

12 Não capacitado 6,2 8,35 7 7,18

18 Não capacitado 6,3 7,15 7,75 7,07

17 Não capacitado 6,8 6,5 6,75 6,68
 
Tabela 2
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CONSUMO DE MATERIAIS
Os insumos utilizados pelos profissionais foram 
quantificados em gramas. Mas o CESVI aponta que essa 
variação está associada a particularidades nos processos 
e não espelha diretamente uma variação na qualidade – 
seja esse consumo maior ou menor.
Um exemplo: um consumo maior de desengraxante entre 
um profissional e outro pode ser benéfico e indicar que 
a quantidade utilizada impediu a presença de impurezas 
sobre a superfície pintada. Outro: uma quantidade 
maior de verniz aplicado sobre a peça também pode ser 
justificada para evitar pontos falhos na cobertura do verniz 
– e maior proteção para a base. 
Tanto que, na maioria dos insumos pesquisados, os 
profissionais bem treinados apresentaram um consumo 
maior de produto (em seis dos oito analisados).
Ainda assim, vale a pena o registro, para ver como se 
comportam profissionais capacitados ou não em relação 
ao consumo de materiais.

CONCLUSÃO DO CESVI
As notas dos avaliadores quanto ao trabalho dos 

pesquisados com base e verniz comprovam: a capacitação 
é o diferencial que vai determinar se a reparação do dia 
a dia será feita com qualidade e produtividade. O estudo 
identificou que os profissionais capacitados tiveram menos 
falhas nos critérios relacionados à base e ao verniz – e por 
isso receberam as melhores notas. O que isso significa? 
Que realizaram um trabalho melhor (e, na prática, 
entregariam um carro em melhor estado para seu cliente).
O CESVI também identificou que profissional não 
capacitado acaba fazendo o trabalho mais rapidamente 
e usando menos materiais. Segundo os avaliadores, 
isso se dá porque o não capacitado acaba deixando de 
fora insumos que precisariam ser usados e optando por 
processos menos completos.
O estudo veio a confirmar uma impressão que o Centro de 
Experimentação e Segurança Viária já tinha: a oficina só 
tem a ganhar quando direciona, com regularidade, seus 
profissionais para treinamentos de especialização, para 
aperfeiçoamento em métodos e processos de reparação. É 
assim que a empresa evita retrabalho, clientes insatisfeitos 
e desentendimentos com as seguradoras. E pode se orgulhar 
de um serviço de qualidade, acima de qualquer suspeita. 



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 3T CONTROLE Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
ANGEL CAR Angel Car Master Rastreador GPS GSM/GPRS (13) 3026-7275 www.angelcar.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 Rastreador GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500 www.golsat.com.br
GUARDONE 
MONITORAMENTOS

W340 Rastreador GPS GSM/GPRS (21) 3525-3800 www.guardone.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
LOCABRÁS MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (85) 3261-2424 www.locabrasseguranca.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
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 Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Quatenus Quatenus Track Edition Rastreador GPS GSM/GPRS (47) 3034-8600 www.quatenusonline.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

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

SANTANA 
RASTREAMENTO

MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2534-9400 www.santanarastreamento.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
SIMTRACK SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.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

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

NI MIX Rastreador Ni Mix Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2081-7130 www.nimix.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

SANTANA 
RASTREAMENTO

MXT-500 Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2534-9400 www.santanarastreamento.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

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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Uma das mais conceituadas universidades 
do mundo, a de Iowa, nos Estados Unidos, 
conta com o centro de desenvolvimento 

National Advanced Driving Simulator (NADS), 
órgão parceiro do Departamento de Transportes 
dos EUA e que há 25 anos utiliza simuladores de 
direção para conduzir estudos e pesquisas. Omar 
Ahmad, diretor de operações do NADS, com 
mais de 19 anos de experiência em simulação de 
direção, define os aparelhos como ferramentas 
de alta precisão que recriam a experiência 
de dirigir. Sobre a importância da utilização 
dos simuladores no processo de formação de 
condutores, Omar explica que a ferramenta 
coloca pessoas em um ambiente seguro e 
controlado. Segundo ele, o objetivo desse tipo 
de tecnologia é “reduzir os acidentes por meio 
de uma melhor compreensão do trânsito e dos 
fatores humanos na condução veicular”.

ESTUDOS COMPROVAM EFICÁCIA 
DOS SIMULADORES DE DIREÇÃO
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Desde 2007, o NADS realiza pesquisas que 
comprovam a eficácia de simuladores de direção. 
Entre os resultados apresentados, a redução de até 
50% no número de ocorrências envolvendo jovens 
no trânsito é um destaque. “Os estudos comprovam 
que os aparelhos melhoraram o processo de 
formação de novos motoristas”, explica Omar.
Segundo pesquisas do NADS, jovens condutores 
envolvem-se em acidentes cerca de quatro 
a cinco vezes mais do que os motoristas 
experientes. Eles são, também, mais propensos 
às violações de regras de trânsito, como 
excesso de velocidade. O órgão atribui esse 
comportamento à falta de maturidade e de 
experiência.
Nos simuladores, é possível sujeitar os futuros 
motoristas a situações adversas, perigosas e 
complexas, que os farão pensar e compreender, 
de modo correto, como agir diante delas. 
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NO MUNDO
Além dos EUA, diversos outros países do mundo 
contam com estudos e pesquisas que comprovam 
a eficácia dos simuladores de direção, conforme 
lista abaixo:
- O Japão utiliza simuladores para formar seus 
motociclistas dede 1996. A medida resultou em 
uma significativa queda no número de acidentes, 
principalmente nos dois primeiros anos de 
habilitação. O país reduziu em 50% os índices 
de acidentes em suas diferentes categorias de 
motociclistas habilitados. Graças aos resultados, 
em 2007 o país estendeu a utilização à formação 
de motoristas.
- Em países como Tailândia, China e França, os 
simuladores são permitidos para cumprimento de 
parte da carga horária. Os aparelhos vêm sendo 
amplamente utilizados pelas autoescolas e são 
considerados um importante aliado para melhoria 
do processo de formação.
- A Holanda tem o total apoio das autoescolas 
para o uso do simulador de direção na formação 
de condutores. A categoria divulga amplamente 
os benefícios e identifica redução no índice de 
reprovação e melhora significativa no nível de 
habilidade do condutor.

- Há também o uso regulamentado de 
simuladores de direção veicular e anotação de 
resultados em países como República Tcheca, 
Irlanda, Lituânia, Romênia, Rússia e Eslováquia.

NO BRASIL
Em visita recente ao Brasil, Omar Ahmad avaliou 
a estrutura dos equipamentos e o conteúdo 
pedagógico determinado pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (Contran). “Sinto-me confiante 
afirmando que os simuladores do Brasil atendem 
aos requisitos e características necessários para 
o alcance de resultados positivos para os alunos 
que desejam obter a carteira de habilitação”.
Por fim, Omar comenta a importância dos 
instrutores de direção nesse processo. “O olhar 
do instrutor é fundamental para ajudar o condutor 
a amadurecer, afinal, os simuladores não são 
substitutos da experiência real, mas permitem 
vivenciar situações perigosas com alto grau de 
realidade”, finaliza.
Desde 1º de janeiro de 2016, os candidatos à 
obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
devem ter 5 horas/aula realizadas em simuladores 
de direção veicular, conforme determina a Resolução 
nº 543/2015, do Contran. 

FOTO 7

A inovação tecnológica, aliada à mudança no 
comportamento dos consumidores, levará ao surgimento 
de novas fontes de receita para o setor automotivo nos 

próximos 15 anos. Estudo da McKinsey & Company mostra 
que as categorias de empresa que surgirão para suprir 
demandas em áreas praticamente inexistentes movimentarão 
US$ 1,5 trilhão até 2030 – o que elevará os ganhos de toda a 
cadeia automotiva em 30%.
O uso compartilhado de veículos sustentará o crescimento 
da indústria, a uma taxa de 2% até 2030, mais do que 
compensando as quedas esperadas nas vendas de automóveis. 
O estudo “Automotive revolution – Perspective towards 2030: 
How the convergence of disruptive technology-driven trends 
could transform the auto industry” mostra que, até lá, um em 
cada 10 carros vendidos serão para uso compartilhado e 15% 
deles serão de condução autônoma. 
Além da mobilidade compartilhada, a eletrificação, a 
conectividade, os serviços via aplicativos e o upgrade de 
sistemas originais dos veículos se tornarão fontes de receita 

INDÚSTRIA CRESCERÁ 2% AO ANO 
COM AUTÔNOMOS E ELÉTRICOS

em potencial para empresas que já integram a cadeia 
automotiva e novas entrantes. 
Outro destaque será a mudança na relação entre empresas 
nativas do setor e recém-chegadas, passando de competidores 
para parceiros na oferta de soluções alternativas. 
Empresas que encarem a mobilidade como serviço ampliarão 
a indústria voltada ao transporte individual e forçarão as 
mudanças de um setor há muito estagnado em termos de 
expansão. Nos últimos 15 anos, apenas duas novas fabricantes 
de carro entraram na lista das 15 maiores do mundo, 
enquanto, no mesmo período, dez operadores de serviços 
eletrônicos chegaram ao topo de seu mercado. 
Segundo o estudo, as tradicionais montadoras serão obrigadas 
a dividir receitas com modelos completamente diferentes, como 
os de caronas e carros compartilhados e os de “acenos virtuais”, 
disputando espaço até com gigantes de tecnologia. O cenário, 
ainda que difícil, trará seus benefícios: o crescimento da receita 
com mobilidade individual vai acelerar a partir de 2030. O 
desafio será navegar num ambiente muito mais pulverizado. 
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Em pesquisa realizada no segundo semestre de 2015, a 
Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) 
diagnosticou que 38% dos passageiros não utilizam o 

dispositivo de segurança no banco de trás. 
O levantamento revela ainda que 11% dos passageiros no 
banco da frente também não usam o cinto e 9% dos motoristas 
trafegam sem utilizar o equipamento. 
Conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a utilização do 
cinto de segurança é exigida a todos os motoristas e passageiros 
de automóveis. Ele é dispensável somente nos veículos em que é 
permitido o transporte de pessoas em pé, como os ônibus urbanos e 
micro-ônibus produzidos até 1º de janeiro de 1999. 

QUATRO EM CADA DEZ NÃO USAM CINTO NO BANCO DE TRÁS
“O uso do cinto de segurança evita sequelas e mortes em 
acidentes de trânsito. É fundamental a conscientização dos 
cidadãos em relação ao uso do equipamento”, afirma Neiva 
Aparecida Doretto, diretora-vice-presidente do Detran-SP. 
Deixar de utilizar o cinto é infração grave, com multa de 
R$ 127,69, além de cinco pontos na habilitação  
do condutor. 
Em 2015, o Detran-SP aplicou um total de 150.102 
multas no perímetro urbano pela falta do uso de cinto de 
segurança, tanto por condutores quanto por passageiros. 
No ano de 2014, 153.465 multas foram aplicadas pela 
mesma infração só pelo Departamento de Trânsito. 
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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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A existência de diferentes produtos no 
mercado, aliada à pouca informação 
disponível sobre o assunto, faz com que 

grande parte dos ciclistas não conheça as 
coberturas que estão incluídas em um seguro 
de bicicleta. Muita gente nem sabe que 
existe esse seguro.
Abaixo mencionamos apenas as coberturas 
comercializadas no Brasil, uma vez que, no 
mercado internacional, há alternativas que 
envolvem desde a vestimenta do ciclista  
até mesmo a reposição da bike velha por  
uma nova. 

Assalto
Pedalar na cidade, na estrada ou em uma 
trilha, e ser abordado por criminosos, ser 
ameaçado e forçado a entregar sua bicicleta 
é sem dúvida, o maior pesadelo do ciclista. 
É um risco constante para quem pedala, e 
ter um seguro que garanta a cobertura é 
essencial. Por isso, todo seguro de bicicleta 
possui essa cobertura.

Furto qualificado
Esta proteção, assim como a de assalto, 
também está presente em todo seguro de 
bike e costuma causar muitas dúvidas para o 
ciclista desinformado – e dor de cabeça para 
o corretor de seguros despreparado.
Primeiro, é importante entender a diferença 
entre furto simples e furto qualificado, pois 

SEGURO DE BICICLETA

seguro nenhum cobrirá furto simples. O furto 
simples é aquele em que o objeto some sem 
deixar indícios do furto. Ele não é coberto 
pois, a rigor, não se pode sequer provar 
que o bem foi furtado. O furto qualificado é 
aquele que acontece mediante arrombamento 
ou transposição de algum obstáculo, como 
um muro, grade, portão, etc.
Por exemplo: sua bike é levada de sua 
garagem, mas a porta da garagem estava 
aberta. Isso é um furto simples, pois não 
havia barreira ou obstáculo. Se sua bike está 
acorrentada a uma grade na rua, e alguém a 
leva, arrombando o cadeado, isso é um furto 
qualificado.
Alguns seguros só cobrem furtos em 
residência. Procure um seguro de bicicletas 
que cubra furtos em residência, na rua 
enquanto pedala ou durante transporte da bike.

Acidentes ou danos
Aqui começam as coberturas presentes 
em seguros mais completos, que garantem 
uma proteção maior ao ciclista. O seguro 
contra acidentes cobre os danos materiais 
à bicicleta; portanto, cobre os custos 
de reparo ou reposição de peças da bike 
em caso de acidente ou dano durante o 
transporte, assim como em caso de acidente 
enquanto pedala.
Supondo que você leve um tombo feio, e 
acabe quebrando o quadro da sua bicicleta. 
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A seguradora assumirá o valor do reparo ou 
reposição do quadro, mediante o valor de 
uma franquia previamente combinada, assim 
como ocorre nos seguros veiculares.  
O mesmo vale se você estiver transportando 
a bike no carro, e envolver-se em um 
acidente, danificando a bike.

Danos causados a terceiros
Mais uma proteção para quem prefere 
não arriscar. Esta é uma cobertura de 
Responsabilidade Civil e cobre os danos ou 
prejuízos, materiais, corporais ou morais 
causados a terceiros. Imagine que você 
está pedalando na rua, e por culpa sua 
acaba batendo em um carro, arranhando ou 

amassando. A seguradora pode arcar com 
parte do prejuízo.
Esta é uma cobertura pouco comum entre os 
seguros de bike e serve para garantir parte ou a 
totalidade do reembolso para custos de defesa 
do ciclista que vier a ser responsável civilmente, 
limitado a um percentual do valor da bike. 

Cobertura durante competições
Essa é uma cobertura essencial para 
quem participa de eventos esportivos 
e competições. A grande maioria das 
seguradoras não oferece proteção ao ciclista 
caso ocorra durante competições. 

Fonte: Veloseguro
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D e acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
cerca de 1,25 milhão de pessoas morrem todos os anos 
no mundo em decorrência de acidentes de trânsito. É 

comum profissionais de saúde se depararem com a difícil 
tarefa de terem de decidir se pacientes que dirigem podem ou 
não voltar ao volante depois de algum tipo de arritmia ou outra 
doença cardíaca.
“A grande preocupação com a saúde dos motoristas está 
relacionada não somente com a vida deles, mas também com 
a das outras pessoas que poderão ser vítimas de um acidente 

ARRITMIA CARDÍACA – UM RISCO 
PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO

provocado por eles”, explica o Dr. Enrique Pachón, médico 
especialista em arritmias.
Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego 
(Abramet), aproximadamente 4% dos acidentes com mortes 
são causados por doenças do motorista, e problemas 
cardiológicos são considerados um dos principais motivos de 
mal súbito. Por isso, discutir como agir em casos de síncope, 
arritmias ventriculares, taquicardias supraventriculares e com 
portadores de marcapasso e CDI se torna uma discussão 
muito relevante.
Em 2009, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal 
avaliou 8.200 motoristas profissionais (caminhões e ônibus) 
e concluiu que 44% estavam dirigindo em más condições 
de saúde, apresentando quadros de hipertensão, alterações 
da glicose, sonolência (carga horária excessiva) e uso de 
medicamentos impróprios. Conforme relata o especialista, 
esses medicamentos, geralmente estimulantes, causam 
uma sobrecarga ao coração e aumento da pressão arterial, 
culminando com um infarto ou arritmia fatal.
Ele ainda ressalta que a maioria dos acidentes automobilísticos 
têm relação com problemas de saúde, agravando ainda mais 
o quadro e a necessidade da prevenção. “Estudo realizado no 
Brasil pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
chegou à conclusão que 23% dos acidentes automobilísticos 
têm relação com problemas de saúde, superando o número de 
mortes por tumores e por causas externas, por exemplo”. Daí 
a necessidade de ampliar a troca de experiências sobre como 
tratar quem teve intercorrências no coração, mas não deseja 
abandonar a direção. 



 

O número de óbitos por acidentes de trânsito em todo 
o Estado, no primeiro trimestre de 2016, também 
apresenta índice favorável, segundo o Sistema de 

Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado 
de São Paulo (Infosiga-SP). De janeiro a março houve uma 
diminuição de 8% em relação ao mesmo período do ano 
passado (1.360 mortes em jan-fev-mar de 2016 contra  
1.483 em 2015). 
Esses números positivos corroboram a meta do governo do 
Estado, por meio do Movimento Paulista de Segurança no 
Trânsito, de reduzir em 50% o total de vítimas fatais no trânsito 
no Estado de São Paulo até 2020. Objetivo esse inspirado, aliás, 
na Década de Ação Pela Segurança Viária (período de 2011 
a 2020), estabelecida pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), para chamar a atenção sobre a questão da violência 
no trânsito. “Ao lançar o Movimento, demos um importante 
passo para a redução das chamadas causas externas, uma das 
principais causas de mortalidade em São Paulo, no Brasil, no 
mundo inteiro”, declarou o governador Geraldo Alckmin. 

MORTES NO TRÂNSITO CAEM NO ESTADO DE SÃO PAULO

Dentre as iniciativas do governo do Estado que mais 
contribuíram para os resultados positivos do Infosiga-SP está 
a Operação Direção Segura. Na comparação entre o primeiro 
trimestre de 2016 e o mesmo período do ano passado, houve 
um aumento de quase 60% nas blitze da Lei Seca. 
Se em janeiro/ fevereiro/ março de 2015 foram submetidos 
ao teste do etilômetro (bafômetro) 25.579 condutores, nos 
três primeiros meses deste ano foram 40.211 motoristas. A 
quantidade de operações de bloqueios também cresceu cerca 
de 5%, nesse mesmo período (de 5.695 em 2015 para  
5.967 em 2016). 
Outra ação que vem colaborando substancialmente para os 
resultados conquistados é o Programa Direção Segura. Trabalho 
conjunto entre as equipes do Detran-SP e das polícias civil, militar 
e técnico-científica, ela já aplicou 78.589 testes de etilômetro 
(bafômetro) em todo o Estado desde que foi lançada, em fevereiro 
de 2013. Ao todo, 8.173 pessoas foram autuadas por embriaguez 
ao volante. Dessas, 1.324 cometeram crime de trânsito pelo teor 
alcoólico que o etilômetro (bafômetro) apontou.  
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O presidente interino, Michel Temer, 
sancionou a lei 13.290/2016, que torna 
obrigatório o uso do farol baixo durante 

o dia em rodovias brasileiras. Entretanto, 
Temer vetou o artigo que torna o efeito da lei 
imediato, estipulando prazo de 45 dias para 
que ela entre em vigor.
Descumprimento será considerado infração 
média, que atualmente incide em quatro 
pontos na CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação) e multa de R$ 85,13. Com a 

O objetivo do evento organizado pela SAE 
Brasil, e que foi realizado nos dias 8 e 
9 de junho, na sede do IPT (Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas), em São Paulo, foi 
debater novos conceitos, tecnologias e matérias-
primas para o desenvolvimento de carrocerias 
cada vez mais seguras.
De acordo com Jessé Paegle, da SAE Brasil, o 
simpósio serviu para mostrar que o “Brasil já 
domina e produz a tecnologia necessária para 
garantir células de sobrevivência mais seguras e 
que consomem menos combustível”. Hoje, diz ele, 
“não há necessidade de importar esses materiais, 
o que encareceria o produto final”. Paegle destaca 
que a estrutura representa, no máximo, de 10% 
a 15% do valor total do carro e que, para ampliar 
a segurança de duas para cinco estrelas – 
método utilizado pelo Latin NCAP para avaliar esta 
questão –, o “custo ficaria praticamente igual”. 
A isso soma-se o fato de que “estrutura mais 
robusta e segura diminui a emissão de poluentes, 
porque ela reduz o peso do carro”, salienta.
Paegle diz que reunir os fabricantes de carros 

AGORA É LEI: FAROL BAIXO  
EM RODOVIAS DURANTE O DIA

SIMPÓSIO SAE BRASIL 
CARBRODY 2016

nova tabela de multas prestes a entrar em 
vigor nos próximos meses, o valor deve 
saltar para R$ 130,16.
Há discordâncias quanto à nova lei. 
Fernando Calmon, engenheiro automotivo 
e colunista de UOL Carros, já apontou 
divergências no projeto. “Essa exigência 
começou nos países nórdicos, onde há 
grandes períodos do ano com poucas horas 
de luz natural. Só que o Brasil é um país de 
alta incidência solar”, argumentou. 

para troca de experiências sempre foi a 
finalidade do evento – inspirado em encontros 
similares realizados na Ásia e Europa. “A ideia 
é que as montadoras criem uma cultura de 
compartilhamento do que está dando certo 
não só durante o simpósio, mas de forma mais 
permanente”. Houve apresentações sobre 
carrocerias de executivos da Fiat, Ford, General 
Motors, Honda, Mercedes-Benz, PSA Peugeot 
Citroën, Renault e Volkswagen, que mostraram as 
soluções que utilizam para ampliar a segurança. 
Outro destaque do Simpósio SAE BRASIL CarBody 
2016 foi a apresentação de Alejandro Furas, 
secretário-geral do Latin NCAP – Programa de 
Avaliação de Carros Novos para a América Latina 
e o Caribe. 

Jessé Peagle, 
da SAE Brasil
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IQA CERTIFICA EMPRESAS DE DESMONTAGEM DE VEÍCULOS

O IQA (Instituto da Qualidade Automotiva) está oferecendo 
agora certificação para os centros de reciclagem automotiva, 
os antigos desmanches. Esta certificação, a primeira 

desenvolvida para o segmento no Brasil, é baseada na lei federal 
12.977/ 2014, que normatiza a desmontagem de veículos no país.
As empresas certificadas devem atender às legislações e cumprir 
os rigorosos processos da qualidade para a melhoria da eficiência 
operacional. “O novo serviço visa à melhoria do atendimento ao 
consumidor, agora mais exigente, com a regulamentação deste 
novo tipo de negócio”, afirma Sérgio Ricardo Fabiano, gerente de 
Serviços Automotivos do IQA.
A JR Diesel e a Renova Eco Peças participaram do projeto-
piloto do IQA para o desenvolvimento da nova certificação. “As 
duas empresas auxiliaram o instituto a ajustar os processos 
conforme as necessidades deste novo mercado em expansão. 
Foram mais de 12 meses entre pesquisa, desenvolvimento e 
validação”, conta Sérgio. 
Durante o processo de certificação, são checados procedimentos, 
ferramentais e estruturas para as diversas atividades do centro 
de reciclagem, a começar pelo recebimento dos veículos, etapa 

GEELY DEIXA O BRASIL

A Geely Motors não faz mais parte do grupo de 
fabricantes automotivas atuantes no Brasil. Isso 
apenas dois anos e um mês depois de sua estreia, 

ocorrida em março de 2013, quando tinha a pretensão 
de se tornar a chinesa mais popular do país.
Segundo a empresa, a saída é temporária e foi adotada 
por conta da dificuldade em se atuar no mercado com 
a alta do dólar. O grupo garante que “trabalha com 
prioridade” para retornar.
Hoje, com dois produtos à disposição – o sedã médio 
EC7 e o subcompacto GC2, mais conhecido como 
“panda” –, a montadora não aparece na lista de vendas 
da Fenabrave devido ao índice ínfimo de vendas. 

em que se verificam os registros e controles de entrada junto 
ao Detran (Departamento Estadual de Trânsito), documentação 
que garante a legalidade das peças. São checadas também as 
atividades de descontaminação, desmontagem dos veículos, 
embalagem dos produtos, sistema de registro de estoque e o 
processo de venda das peças. 
Outro requisito para a certificação é atender todas as exigências 
no âmbito da preservação ambiental com o descarte dos resíduos 
sólidos e líquidos, realizado por meio de empresas especializadas 
e credenciadas pelos órgãos ambientais, e com o uso dos 
equipamentos necessários na área de lavagem para evitar a 
contaminação do esgoto com resíduos de óleo. 

PRÊMIO VOLTADO PARA  
A SEGURANÇA VIÁRIA

A Evonik, fabricante de plástico a frio para sinalização viária, 
realizará neste ano a primeira edição do “Evonik Road Safety 
Award 2016”, uma premiação destinada ao reconhecimento 

de iniciativas voltadas para a melhoria da segurança viária.
O objetivo do prêmio é aumentar a conscientização em torno 
dos requisitos de segurança viária, especialmente aqueles 
que dizem respeito às necessidades dos usuários vulneráveis 
das vias, e destacar as melhores práticas nesse campo. 
Entre os principais critérios para a escolha do projeto 
vencedor estão sua contribuição para a segurança viária e 
a sustentabilidade, bem como seu caráter inovador e seu 
potencial de replicabilidade. 
A premiação é dirigida a autoridades públicas municipais, 
estaduais, nacionais ou responsáveis por qualquer iniciativa 
de infraestrutura que tenha sido finalizada e que inclua 
alguma forma de sinalização viária, com histórico de um ano, 
no mínimo. 
Um júri independente, composto por especialistas 
internacionais em segurança viária, julgará e premiará a 
autoridade pública. O prêmio de 10 mil euros poderá ser 
entregue na forma de uma aplicação de sinalização viária 
patrocinada; doação de itens relacionados à segurança do 
tráfego ou doação a uma organização sem fins lucrativos. 

A
le

sp

44

G
ee

ly



 

Revista CESVI 45

A presidente Dilma Rousseff sancionou, no dia 4 de 
maio de 2016, a Lei nº 13.281 que altera o Código de 
Trânsito Brasileiro. Esta lei vai gerar grandes mudanças 

em relação ao valor das multas e também quanto ao tempo 
que o motorista poderá ter a carteira suspensa. 
Os valores das multas vão aumentar em até 66,12% pela 
gravidade da infração a partir do dia 5 de novembro de 2016. 
• Multas leves passarão de R$ 53,20 para R$ 88,38.
• Médias, de R$ 85,13 para R$ 130,16. 
• Graves, de R$ 127,69 para R$ 195,23.
• Gravíssimas, de R$ 191,54 para R$ 293,47.
Observação: as multas podem ser multiplicadas por até  
10 vezes dependendo da gravidade da infração.
Por exemplo: 
•  A multa por falar ou manusear o celular enquanto dirige 

passará de R$ 85,13 para R$ 293,47.
•  Nos casos de Lei Seca, o valor passará de R$ 1.915,40 

para R$ 2.934,70.
•  Estacionar em vagas reservadas às pessoas  

com deficiência ou idosos passará de R$ 127,69  
para R$ 293,47.

NOVA LEI AUMENTA MULTAS DE TRÂNSITO
O intuito da Lei foi atualizar os valores das multas de trânsito, 
que antes eram atribuídos com base em um índice de referência, 
o UFIR (Unidade de Referência Fiscal). Os valores não sofriam 
reajuste desde 2001, quando foi extinta a UFIR.
Agora o valor será tabelado e só poderá ocorrer novo aumento 
através de nova Lei Federal.

Suspensão do direito de dirigir
Em relação à suspensão do direito de dirigir, foi alterada a forma 
de determinação e também o período em que o motorista ficará 
sem poder dirigir.

Lei antiga
A previsão para penalidade era de 1 a 12 meses e, nos casos de 
reincidência, dentro de um período de um ano a penalidade seria 
de 6 até 24 meses.

Com a nova lei
A penalidade de suspensão passará a ser de 6 a 12 meses 
para os casos de penalidade por acúmulo de pontos e, quando 
reincidente, de 8 a 24 meses. 
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O número de condutores que iniciaram o cumprimento de 
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 
aumentou 88,88% na cidade de São Paulo em 2015 

na comparação com 2014. Enquanto há dois anos 83.667 
pessoas haviam sido suspensas, no ano passado a quantidade 
de motoristas que perderam provisoriamente o direito de dirigir 
chegou a 158.032. 
Considerando apenas as penalidades por embriaguez ao 
volante, o número de motoristas suspensos na capital cresceu 
56,36% em relação a 2014; no Estado cresceu 53,87% em 
relação a 2014, de 17.034 para 26.210. Nesses casos, além 
de multa no valor de R$ 1.915,40, a suspensão do direito de 
dirigir é de um ano. 
Em todo o Estado de São Paulo, a quantidade de motoristas 
que começaram a cumprir a suspensão da CNH aumentou 
71,46% em 2015 na comparação com o ano anterior, de 
218.102 para 373.956. 

A Volvo inicia, no Brasil, uma campanha de 
valorização do motorista profissional de 
caminhão. A primeira ação é a promoção “Sua 

Voz Te Leva Longe”, que busca ouvir a opinião dos 
motoristas sobre a vida nas estradas brasileiras e 
vai sortear um motorista para viajar à Suécia, sede 
mundial do Grupo Volvo. 
Para participar, basta preencher um cadastro 
e responder a uma pesquisa pelo site www.
suavoztelevalonge.com.br. Os interessados em 
participar deverão portar Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) nas categorias C ou E, morar 
no país e dirigir caminhões pesados, semipesados 
ou leves de qualquer marca.
“Com esta promoção, queremos ouvir os 
motoristas para entender melhor suas 
percepções e, a partir daí, desenvolver ações que 
contribuam com a valorização desse profissional. 
Sabemos as dificuldades enfrentadas no dia a dia 
nas estradas, mas esta é uma forma de darmos 
voz aos motoristas”, afirma Solange Fusco, 
diretora de Comunicação Corporativa do Grupo 
Volvo América Latina.  
A executiva destaca que a Volvo sempre deu 
atenção ao motorista. As concessionárias da 
marca inauguradas nos últimos cinco anos 

CRESCE NÚMERO DE MOTORISTAS COM CNH SUSPENSA

VOLVO LANÇA CAMPANHA DE  
VALORIZAÇÃO DO MOTORISTA

Os condutores são suspensos por somarem ou 
ultrapassarem 20 pontos na habilitação em um período de 12 
meses ou por terem cometido uma única infração passível de 
suspensão, como dirigir embriagado, ultrapassar em 50% da 
velocidade máxima permitida na via ou praticar racha. 
Na avaliação do Departamento Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran-SP), esse aumento pode ser resultado tanto 
da intensificação da fiscalização por parte de todos os órgãos 
de trânsito como da implantação do Sistema Integrado de 
Multas (SIM), que detecta automaticamente o condutor 
que atingiu ou ultrapassou a pontuação de 20 pontos em 
um período de 12 meses ou que cometeu uma infração 
gravíssima que por si só resulte na penalidade. Como o 
Detran-SP deu início à utilização desse programa em outubro 
de 2014, o ano de 2015 foi o primeiro ano completo em que 
o processo de suspensão foi feito de forma eletrônica, o que 
tornou todo o trâmite mais rápido e eficiente. 

oferecem estrutura de descanso aos motoristas; 
e a empresa investe em treinamentos como 
o TransFormar, que tem como foco o lado 
comportamental e emocional do motorista. 
“Se os caminhões pararem, o Brasil para. Tudo 
que chega até nós, seja em nossas casas ou no 
trabalho, em algum momento foi transportado em 
um caminhão”, argumenta Solange.
Com o resultado da pesquisa em mãos, a Volvo 
vai desenvolver ações de mobilização do setor, 
que contribuam com a melhoria da qualidade de 
vida do motorista de caminhão e consequente 
maior valorização da profissão. “Os dados 
da pesquisa vão nos oferecer subsídios para 
ações que contribuam para que a profissão de 
motorista seja mais valorizada a partir do ponto 
de vista dos próprios motoristas”, destaca 
Anaelse Oliveira, coordenadora do Programa 
Volvo de Segurança no Trânsito. 
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