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José Aurelio Ramalho,
Diretor de operações do CESVI BRASIL

Recentemente, comemoramos 
os 15 anos do CESVI BRASIL, 
e esta revista apresentou 

uma linha do tempo com todos os 
estudos de destaque do centro ao 
longo desse período. Mas um centro 
de pesquisa repleto de vitalidade e 
sede por conhecimento não pode se 
sentir confortável com os trabalhos 
do passado. Ao contrário, tem de 
mirar o futuro. E é de futuro que 
esta edição fala.

Em linha com o que há de 
mais avançado nos estudos de 
sobrevivência a impactos de 
automóveis, o CESVI está dando 
os primeiros passos rumo ao 
desenvolvimento de crash-tests de 
alta velocidade. Já somos referência 

nos crashes 

de baixa, voltados para medir a 
reparabilidade dos veículos. Agora 
a intenção é fazer uma avaliação 
completa da capacidade de cada 
modelo evitar (ou minimizar) lesões 
aos ocupantes na eventualidade de 
um acidente de trânsito.

É um grande passo para o CESVI. 
Mas é, também, um grande passo 
para o Brasil, que ganhará estudos 
de segurança dos veículos feitos 
por um centro independente. 
Com este projeto, cumprimos 
nosso papel como centro 
especializado em segurança viária 
e veicular, ao mesmo tempo em 
que, mais uma vez, oferecemos 
uma referência para o consumidor 
na escolha de seu carro.

Também vale destacar, nesta edição, 
o verdadeiro raio X viário que o 

CESVI acaba de finalizar, e 
cujas informações 

estarão 

disponíveis para qualquer um. Pena 
que o Estado continue devendo no 
que diz respeito a estatísticas de 
trânsito, mantendo informações 
desatualizadas e questionáveis.

Mas estamos fazendo nossa parte e 
mostrando que a iniciativa privada 
também tem responsabilidade 
quanto à segurança no trânsito, 
e precisa se manifestar e se 
mobilizar diante desta questão de 
importância vital para todos. 

Um grande passo
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A tabela indica que 
a Nova Saveiro e 

todas as versões da Nova Strada 
tiveram classificações melhores que 
a das versões de outros concorrentes, 
e também da própria Strada Fire.
Para este índice, um dos fatores 
que contribuíram para a melhor 
classificação das versões da Nova 
Strada foi a visibilidade traseira 
proporcionada pelo retrovisor interno.
As versões da Montana, com a 
classificação de 2 estrelas, possuem 
a distância da área cega até seu 
último ponto em 16,9m, enquanto 
que, nas versões da Nova Strada, 
essa distância diminui para 5,30m, 
contribuindo para uma melhor 
visibilidade traseira.
Outro fator a ser destacado é a 
visibilidade frontal, em que as 
versões da Montana possuem uma 
área cega de 6,12m2 na coluna 
“A” do lado direito, enquanto que 
as versões da Nova Strada não 
possuem ponto cego nesta região. 
A inclinação e a espessura da coluna 
“A” são fatores determinantes no 
estudo da visibilidade frontal.

Neste estudo, é 
destacado o fato 

de um mesmo veículo, no caso da 
Montana, possuir duas versões com 
classificações diferentes.
Entre os modelos concorrentes da 
categoria picape compacta, as versões 
da Nova Strada foram as que obtiveram 
um melhor resultado em comparação 
com as versões da Strada Fire, da 
Montana e da Courier.
O fator que contribuiu para a melhor 
classificação das versões da Nova 
Strada foram os componentes 
destinados à segurança ativa e passiva, 
respectivamente airbag e ABS.
Enquanto que, para todas as 
versões da Nova Strada, Strada Fire 
e Montana Sport 1.8, o airbag e 
o ABS são oferecidos como itens 
opcionais, as versões da Courier e a 
Montana Conquest 1.4 não oferecem 
estes componentes de segurança, 
prejudicando sua avaliação quanto ao 
Índice do CESVI.

 Por 
Claudemir rodriguez Pesquisa & desenvolvimento

Com o recente lançamento da nova Saveiro, o 
consumidor ganha mais uma opção interessante 
na categoria das picapes compactas. O modelo 

chega ao mercado em três versões diferenciadas, 
com opções de cabine simples ou estendida: 1.6, mais 
simples, que deve ser voltada para o uso comercial; 
Trend, com opcionais como brake-light, ar quente e 
temporizador do limpador de para-brisa; Trooper, 
mais sofisticada, que já vem com lanterna de 

neblina, direção hidráulica e computador de bordo, 
entre outros itens.
Cumprindo seu papel de oferecer referências para 
a melhor escolha do consumidor, o CESVI BRASIL 
apresenta um comparativo entre os aspectos de 
reparabilidade, conjunto de componentes de 
segurança, danos de enchente e visibilidade dos 
veículos da mesma categoria da Saveiro. São eles: 
Chevrolet Montana, Fiat Nova Strada e Ford Courier.

PICAPE COMPACTA
Nova Saveiro 1.6   

Nova Strada Trekking CE 1.8 Flex   

Nova Strada Trekking 1.8 Flex   

Nova Strada Trekking CE 1.4 Flex   

Nova Strada Trekking 1.4 Flex   

Strada Fire CE Flex   

Strada Fire 1.4 Flex   

Montana Conquest 1.4 8V Econo.Flex   

Montana Sport 1.8 8V Flexpower   
* O CESVI não realizou estudos de visibilidade na 
Ford Courier.

Comparativo entre picapes
                        compactas

Conforme ilustra o gráfico, os veículos Montana e Nova Saveiro 
tiveram um ótimo resultado neste índice, ambos com CAR Group 

14, um desempenho bem superior ao dos concorrentes Nova Strada e Courier, 
respectivamente com CAR Group 26 e 27.
Um dos fatores que contribuíram para o ótimo resultado da Montana e da 
Nova Saveiro foi o preço das peças afetadas no crash-test dianteiro.
O custo das peças afetadas da dianteira, entre funilaria e mecânica, da Nova 
Strada e Courier, é em média 115% maior, em comparação com a Montana e 
a Nova Saveiro, contribuindo para um alto custo da reparação dianteira e, por 
conseqüência, aumentando o custo da reparação total destes veículos.
O custo da cesta básica 
(15 peças mais sinistradas 
entre dianteira e traseira) 
dos veículos Nova Strada e 
Courier é, em média, 57% 
maior que da Montana e da 
Nova Saveiro.

Este índice classifica os veículos de 
acordo com a visibilidade proporcio-
nada ao motorista. O estudo apre-
senta os elementos que contribuem 
para uma boa visibilidade em uma 
série de aspectos, e os procedimen-
tos utilizados para os testes.
Os resultados levam em consid-
eração a medição e análise das 
áreas não visíveis ao motorista. A 
classificação é apresentada em um 
intervalo de 0,5 a 5 estrelas. Quanto 
MAIOR a nota, MELHOR a visibili-
dade do veículo.  

O CAR Group compara veículos de uma 
mesma categoria quanto à sua facilidade 
e o custo de seu reparo. O CESVI BRASIL 
recebe o veículo antes de seu lançamento, 
realiza ensaios de impacto dianteiro e 
traseiro, faz os reparos necessários e uma 
análise individual das peças envolvidas. É 
feito um cálculo que considera os custos da 
reparação, a cesta dos tempos de substi-
tuição e a cesta básica de peças, para se 
chegar a um valor de grupo.
A tendência é que os modelos com melhor 
classificação no ranking também tenham 
valores de seguro mais vantajosos, já que o 
custo do reparo é utilizado como base para 
a tarifação de preços pelas seguradoras.
A classificação funciona da seguinte forma: 
quanto MENOR o número do grupo, MEL-
HORES são as suas características de repa-
rabilidade. Os grupos seguem uma escala 
de 10 a 60, sendo 10 o melhor grupo. 

O Índice de Danos de Enchente 
é um comparativo que classifica os 
veículos de acordo com o risco que 
cada um corre na eventualidade de se 
envolver em uma área de alagamento. 
Esse estudo aborda os possíveis danos 
que os veículos possam sofrer em fun-
ção de suas características mecânicas 
e eletroeletrônicas. 
Com a informação de quais veículos 
oferecem menos riscos de parar em 
um alagamento, seguradoras e consu-
midores têm maior embasamento para 
suas decisões, enquanto as mon-
tadoras contam com uma importante 
referência para atuar na evolução dos 
sistemas de seus modelos.
A classificação é apresentada em um 
intervalo de 0,5 a 5 estrelas. Quanto 
MAIOR a nota, MELHOR o veículo e 
menor seu risco de apresentar danos 
em enchentes que provoquem a 
parada do veículo.

O Índice de Segurança classifica os 
veículos de acordo com a disponibili-
dade de componentes destinados à 
segurança ativa, segurança passiva e 
patrimonial. Os rankings são divididos 
por categorias de veículos.
Com este índice, o consumidor pode 
fazer comparativos no momento de 
escolher seu carro novo, obtendo 
embasamento para optar pelo modelo 
mais seguro e analisar a melhor relação 
custo-benefício.
A classificação vai de 0,5 a 5 estrelas. 
Quanto MAIOR a nota, MELHOR a 
oferta de componentes de segurança. 

Assim como no Índice 
de Segurança, o 

estudo do Índice de Danos de enchente 
também apresentou resultados 
diferentes para versões de um mesmo 
veículo. Novamente a Montana. 
A Montana versão Sport se destaca 
em relação à Ford Courier 1.6 quanto 
ao seu Índice de Danos de Enchente 
por possuir uma localização dos dutos/ 
coletor de escape com uma altura 
superior.
A Montana se destaca também por 
possuir um trecho do sistema de 
admissão, dedicado à drenagem da 
água da névoa admitida pelo motor, 
maior do que o da Courier.
A máxima altura encontrada no duto de 
admissão da Montana é 5cm maior do 
que o da Courier.
Embora possua uma cilindrada maior, a 
taxa de compressão da Montana Sport 
é menor, fazendo com que sua câmara 
de admissão suporte um volume maior 
de substâncias na fase líquida do que a 
Courier, sem que ocorram deformações.   

PICAPE COMPACTA
Nova Strada Adventure Locker   

Nova Strada Trekking CE 1.8 Flex   

Nova Strada Trekking 1.8 Flex   

Nova Strada Trekking CE 1.4 Flex   

Nova Strada Trekking 1.4 Flex   

Strada Fire CE Flex   

Strada Fire 1.4 Flex   

Montana Sport 1.8 8V Flexpower   

Courier Rocam 1.6L XL Flex  

Courier Rocam 1.6L L Flex  

Nova Saveiro 1.6 Flex Cab. Simples  

Montana Conquest 1.4 8V 
Econo.Flex

Nova Saveiro 1.6 Flex Cab. Estendida

PICAPE COMPACTA
Montana Sport 1.8 8V Flexpower   

Nova Strada Adventure Locker  

Nova Saveiro 1.6 Total Flex  

Montana Conquest 1.4 8V 
Econo.Flex

  

Courier Rocam 1.6L XL Flex

Courier Rocam 1.6L L Flex

              Saiba quais as campeãs da categoria nos 
aspectos de segurança e reparabilidade
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 Por
José antonio oka e andré Horta segurança Viária

Levantamento do CESVI contribui para levantamento sobre 
sistema viário na América Latina e em países do Caribe

Revista CESVI 9

Raio X viário
No Brasil, as dificuldades enfrentadas 

na realização de pesquisas na área de 
segurança viária são bem conhecidas. 

Muitos dados não estão disponíveis em 
fontes de fácil consulta, como sites na 
Internet, e alguns, quando acessíveis, 
estão incompletos. Com o compromisso de 
oferecer o acesso a informações e análises 
para centros de estudos, entidades do setor 
e sociedade em geral, o CESVI BRASIL, a 
partir de setembro, divulga para consulta, 
em seu site www.cesvibrasil.com.br, os dados 
extraídos da pesquisa “Iniciativa para la 
seguridad vial en América Latina y el Caribe”. 
Solicitada pela AEC (Asociación Española de 
La Carretera), o trabalho foi encomendado 
pelo BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) que, com essa ação, 
pretende fomentar o desenvolvimento e o 
conhecimento técnico em relação à segurança 
viária na região latino-americana e do Caribe, 
para definir estratégias de apoio às iniciativas 
de mesmo tema. Cada país envolvido realizará 
o seu estudo local para depois, juntos, 
formarem um atlas da região. A associação 
espanhola foi fundada em 1949, em Madri, 
com a finalidade de defender uma rede 
rodoviária mais segura, de melhor qualidade 
e capacidade de tráfego.

Conjunto de informações
O conteúdo da pesquisa abrange o desenvolvimento da 
segurança viária no Brasil, distribuído em: dados gerais, 
infraestrutura, legislação, fatores humanos e veiculares 
- de acordo com as estatísticas disponíveis dos últimos 
anos. Com os resultados, foi elaborado um relatório com 
dados e informações sobre vítimas fatais e não fatais; 
atendimento pré-hospitalar às vítimas; frota nacional 
de veículos quanto à idade e sua quantidade; malha 
rodoviária por tipo de via; a jurisdição; quilometragem 
de vias concedidas; formação de condutores; registro 
único dos condutores; curso de reciclagem; entre outros.
Confira, a seguir, alguns dos destaques entre os dados 
da pesquisa.
Com este trabalho, o CESVI BRASIL vem demonstrar sua 
contínua preocupação em oferecer dados estatísticos que 
sirvam de base para a tomada de decisões do poder público 
no que diz respeito à segurança viária. Está em linha com 
o que o CESVI já vem oferecendo à sociedade por meio do 
SIGA (Sistema de Gerenciamento de Acidentes). Trata-se de 
um sistema que permite a criação de um banco de dados 
sobre acidentes de trânsito com informações de boletins 
de ocorrência. O sistema está disponível para entidades, 
empresas e órgãos governamentais que queiram utilizar 
seus dados como referência para o planejamento de 
atividades de prevenção e redução de acidentes.

Segurança viária8

Vítimas fatais no trânsito brasileiro
Ano Denatran Ministério da Saúde
1999 20.178 29.569
2000 20.049 28.995
2001 20.039 30.524
2002 18.877 32.753
2003 22.629 33.139
2004 25.526 34.600
2005 26.409 35.994
2006 20.694 36.367
2007 S/I 37.407
Fontes: 1) DENATRAN: segundo informação do próprio órgão, as 
estatísticas sobre acidentes foram retiradas do site para revisão da 
página; 2) Ministério da Saúde: Sistema datasus - CID 10 (V01-V89).

VíTIMAS fATAIS
Foram levantadas as estatísticas de vítimas fatais no Brasil, 
segundo duas fontes: o Departamento Nacional de Trânsito 
(Denatran) e o Ministério da Saúde.
Comparando os dados das fontes, é possível perceber as 
distinções no número de vítimas, em função da diferença 
de metodologia: os dados do Denatran compreendem as 
fatalidades ocorridas no local dos acidentes, e os do Minis-
tério da Saúde reúnem as fatalidades que foram classifica-
das como decorrentes de acidentes de transportes terrestres 
(classificação da Organização Mundial da Saúde - WHO), 
apresentada na 10ª Revisão da Classificação Internacional 
de Doenças (CID-10/1995), para acidentes de transporte e 
subgrupo acidentes de transporte terrestres.

Estudo encomendado por:
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 Por
ruy VasConCellos

À medida que o tempo passa e a 
concorrência aumenta, o consumidor 
exige dos desenvolvedores de produtos 
que agreguem novos serviços aos 
produtos de seguros. Nenhuma 
seguradora quer ter seus produtos 
inferiores à concorrência, pois também 
sabe que nenhum corretor quer contar ao 
seu segurado, no momento do sinistro, 
que a apólice que ele recomendou ao 
segurado não possui este ou aquele 
serviço de que ele tanto precisava.
Hoje os produtos e serviços de assistência 
não só facilitam a vida das pessoas em 
situações emergenciais, mas também 
oferecem conveniência para os mercados 
segurador, de bancos, de cartões de 
crédito, indústria automobilística, 
companhias eletricitárias e para o setor de 
turismo, contribuindo não só para 
fidelizar seus clientes, mas também para 
prestar um serviço que melhora a 
imagem destas empresas. 

Ruy Vasconcellos é diretor vice-presidente 
da Brasil Assistência

Motivos e circunstâncias 
dos acidentes
Informações da Polícia Rodoviária 
Federal abrangem acidentes 
ocorridos nas rodovias federais 
nos anos de 1998 a 2003 e em 
2007, com as causas presumíveis 
(fatores contribuintes), 
identificadas pela PRF.
Além das causas presumíveis, 
no levantamento de 2007 foram 
indicadas as condições em que 
ocorreram os acidentes. A maioria 
ocorre em circunstâncias normais.

Alcoolemia nos acidentes
Na pesquisa, foram colhidas 

informações quanto à intoxicação alcoólica 
das vítimas fatais de acidentes de trânsito, no Estado 

de São Paulo, nos anos de 2005 a 2007. Estudo da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo com o Instituto Médico 
Legal de São Paulo indicou o álcool como um dos fatores mais 
presentes nos acidentes. Os valores de alcoolemia apresentados 
na tabela correspondente equivalem a gramas de álcool por litro 
de sangue.
Observação: as pesquisas realizadas são anteriores à lei federal 
n.º 11.705/08, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro e 
determinou “índice zero” de alcoolemia para condutores de 
veículos automotores. 

DADOS ESTãO DISPOníVEIS
Os interessados em conferir o levantamento completo realizado pelo 
CESVI poderão baixar todo o conteúdo pelo site www.cesvibrasil.com.br, 
na seção Normas e Números, e também se cadastrar, o que possibi-
litará a construção de uma rede de troca de informações, envio de 
sugestões e críticas, eventuais atualizações e comentários sobre as 
informações e os dados disponíveis.
É uma interação que só tem a contribuir para alertar a socie-
dade brasileira sobre seus problemas de trânsito e estimular 
ações que reduzam os índices de acidentes e vítimas 
em nossas vias.

Causas presumíveis dos acidentes nas rodovias federais
Evento 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2007
Falta de atenção 42.833 42.200 39.233 35.999 37.722 32.284 38.499
Não manter distância segura - - - - - 8.127 17.814
Velocidade incompatível 15.514 14.285 14.056 12.206 11.710 12.546 6.570
Desobediência à sinalização 7.013 6.628 6.357 5.741 6.380 5.406 3.716
Ultrapassagem indevida 6.201 5.407 4.867 4.568 4.497 - 2.818
Defeito mecânico em veículo 4.682 4.505 4.150 4.037 3.821 3.909 4.259
Defeito na via 1.539 2.028 2.273 2.010 2.657 3.387 2.273
Defeito na sinalização 413 344 403 - - - -
Sono - - - - - 2.020 2.427
Ingestão de álcool - - - - - 735 1.742
Outras causas 42.399 41.853 39.048 35.664 39.612 34.404 42.670
Total 120.594 117.250 110.387 100.225 106.399 106.829 122.788

Condições no momento do acidente %
Pista boa 80,75%
nas retas 69,48%
De dia 59,44%
Tempo bom 67,05%
Fonte: DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes.

Anos 2005 2006 2007
Total examinado 3.040 3.261 4.008
Alcoolemia positiva 1.337 

(44%)
1.454 
(44,6%)

1.819 
(45,4%)

Alcoolemia inferior ou 
igual a 0,5

97 93 93

Alcoolemia superior ou 
igual a 0,6

1240 1361 1726

Alcoolemia média 1,7 g/l 1,9 g/l 2,1 g/l
Idade média das vítimas 
fatais que apresentavam 
alcoolemia positiva

37 anos 37 anos 36 anos

Fonte: FMUSP. 

Assistência 24 horas favorece 
a imagem das empresas

chaveiros e rebocar perigosamente 
com cordas veículos imobilizados, e 
as empresas de assistência, por sua 
vez, conseguiram entregar serviços 
com qualidade e a um custo que o 
consumidor estava disposto a pagar, o 
mercado não parou mais de evoluir.
Em média, os serviços de assistência 
ao automóvel são contatados 
anualmente pelos consumidores três 
vezes mais que o departamento de 
sinistros da seguradora. Foi a partir 
desta constatação que as companhias 
começaram a compreender a grande 
importância dos serviços de assistência 
24 horas nos produtos de seguros, 
e a desenvolver, em parceria com 
as empresas especializadas, novos 
produtos e serviços.
Essa evolução abriu caminho para que 
outras necessidades desse consumidor 
– sempre ávido por novidades, mas 
sem tempo para procurar – fossem 
atendidas, surgindo então outros 
serviços como as assistências domiciliar, 
funeral, educacional, desemprego, pet, 
help desk, aviso fonado de sinistros, 
regulação e liquidação de sinistros, 
entre outros.
Da mesma forma que não existem mais 
apólices de automóvel com cobertura 
compreensiva sem assistência 24 
horas, e a seguradora que insistisse 
provavelmente não venderia uma 
única apólice, espero em pouco tempo 
constatar que não existirão apólices de 
seguros sem uma assistência acoplada.
Se você já teve que organizar uma 
assistência funeral para um familiar 
ou um amigo, jamais comprará um 
seguro de vida sem este tipo de 
serviço. Ou ainda, se você já viajou e 
teve o dissabor de ter ficado doente 
ou ter sido roubado, sentiu que sem 
a assistência em viagem, é impossível 
viajar tranquilamente.

No início dos anos 90, quando 
o mercado brasileiro passou a 
ser mais aberto ao investimento 

estrangeiro, e com a promulgação 
do código do consumidor, uma 
consciência maior tomou conta do 
consumidor, tornando-o mais exigente. 
Rapidamente as empresas saíram em 
busca de melhorar seus produtos e 
serviços, e em busca de ferramentas 
de fidelização. 
Entre os setores que revolucionaram 
mais rapidamente seus produtos na 
época, destaco o mercado segurador, 
com os serviços de guincho e socorro 
mecânico acoplados aos seus produtos 
de automóvel.
No começo, era grande a desconfiança, 
tanto por parte do segurador quanto 
do consumidor, quanto ao atendimento 
que seria realizado. Por este motivo, 
os serviços de assistência 24 horas 
eram oferecidos ao consumidor 
opcionalmente.
Com o passar do tempo, muito 
aprendizado depois e várias empresas 
quebradas no caminho, as empresas de 
assistência venceram as adversidades 
estruturais do País, e conseguem 
oferecer hoje um ótimo serviço a um 
dos consumidores mais exigentes do 
mundo, que é o consumidor brasileiro.
Atualmente, o pacote básico de 
serviços dos produtos de assistência ao 
automóvel no Brasil é “default” (não 
são mais opcionais), competem em 
qualidade e coberturas com qualquer 
país do Primeiro Mundo, e em alguns 
casos até os superam, como é o caso do 
carro reserva automático de sete dias 
praticado pelo mercado, não disponível 
automaticamente em inúmeros países.
À medida que o consumidor usou e 
funcionou, ou seja, as pessoas passaram 
a não mais ter saudades de trocar pneus 
furados, sair em busca de combustível, 
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 Por
daniel arauJo FiliPe
Pesquisa & desenvolvimento

Colaborou 
marCus romaro
Consultor em segurança 
Veicular

Batendo carros para salvar vidas
Impactos de alta velocidade são realizados nas mais 
diferentes configurações e velocidades. Podem ser 
frontais, laterais, traseiros e até de capotamentos; 
contra barreiras móveis ou fixas, rígidas ou deformáveis, 
angulares, simulando postes, entre outras opções. Tudo 
depende da norma a ser seguida e da necessidade a ser 
avaliada; a intenção é cobrir as mais diferentes situações 
de acidentes de trânsito.
Trata-se de uma ação destrutiva em prol da vida: um 
veículo é destruído para que um estudo desenvolva 
novas tecnologias, que diminuirão mortes e lesões 
provocadas por acidentes de trânsito.
Os motivos pelos quais um crash-test é realizado podem 
variar de acordo com o objetivo deste teste. Basicamente 
podem-se dividir os objetivos dos crash-tests das 
seguintes maneiras.

Montadoras de veículos - análise estrutural, 
desenvolvimento de sistemas e homologação 
do automóvel
Realizam os impactos com o motivo de analisar o 
comportamento do veículo em caso de acidente. O objetivo 
é obter embasamento para criar novos componentes e 
equipamentos que diminuam mortes e lesões graves, com 
sequelas permanentes, ou até mesmo fatais.
Estes testes atendem às legislações nacionais, 

visando à homologação em cada país para o qual 
determinado tipo de veículo será vendido.
Além disso, muitas dessas montadoras realizam 
testes segundo requisitos internos e de acordo com a 
necessidade de cada mercado, testes estes que costumam 
ser mais severos que os requisitos legais.

Centros de pesquisa 
Realizam crash-tests com o intuito de informar sobre 
o nível de segurança de cada veículo. Nos países que 
realizam este tipo de teste, a informação do nível de 
segurança dos veículos se transforma em requisito de 
mercado para a aquisição de novos veículos.

Pistas brasileiras
Atualmente o Brasil é um país carente no que diz 
respeito ao número de pistas para crash-tests de alta 
velocidade. No total, temos apenas três pistas de 
crash-test capazes de realizar os ensaios 
de alta velocidade no Brasil. Nestas 
pistas, as montadoras realizam testes 
especificamente para verificar o 
desempenho de seus veículos; as 
demais montadoras brasileiras 
normalmente enviam seus 
modelos para suas matrizes 
(Europa, EUA, Japão, etc.).

Em alta vElocidadE

Referência nacional no que diz respeito aos estudos de segurança viária, o CESVI 
BRASIL tem, cada vez mais, efetuado estudos em prol também da segurança 
veicular – aquela que diz respeito especificamente à segurança proporcionada 

pelo veículo aos ocupantes. Exemplo disso são índices como os de Segurança (que 
compara modelos de veículo quanto a seus conjuntos de componentes como ABS e 
airbag) e de Visibilidade (que compara as áreas visíveis e não-visíveis proporcionadas 
por cada veículo).

Agora o CESVI se prepara para mais um grande avanço em seus estudos de segurança 
veicular, que certamente terá consequências notáveis para a redução das fatalidades 
em nosso trânsito.

O centro de pesquisa está em negociações com órgãos nacionais e internacionais 
para a introdução de ensaios de impacto (crash-tests) de alta velocidade.

Atualmente, o CESVI já é referência única no País quanto a crashes de baixa 
velocidade, visando ao desenvolvimento de estudos de reparabilidade, que 
estabelecem as diferenças entre a rapidez e o custo do reparo de veículos de 
uma mesma categoria. Agora, o centro vai pisar no acelerador para medir o 
comportamento dos veículos diante de um impacto em alta velocidade, resultando 
num crash de sobrevivência. O intuito, desta vez, é comparar os modelos de acordo 
com a segurança oferecida aos ocupantes do veículo, por meio da medição das lesões 
verificadas em situações de colisão.

Enquanto aguardamos pelo lançamento deste novo estudo do CESVI BRASIL, 
vamos apresentar características dos testes de impacto de alta velocidade, 
antecipando aspectos do que será mais um trabalho decisivo para o 
embasamento do mercado automotivo.

CESVI 
agora fará 
estudos 
com crash-
tests para 
avaliar 
segurança 
dos 
ocupantes

CURIOSIDADE
No dia 17 de agosto 
de 1896, foi registra-
da a primeira pessoa 
morta em um aci-
dente automobilístico 
no mundo. O ocor-
rido foi em Londres, 
e a vítima foi Bridget 
Driscoll, atropelada 
por um veículo a cer-
ca de 12 km/h.

Divulgação IIHS
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Know-how internacional
Conselho internacional 
de centros de pesquisa 
especializados em reparação 
automotiva e segurança viária, 
o RCAR (Research Council 
for Automobile Repairs) já vem incluindo 
os crash-tests de alta velocidade entre seus 
estudos. Hoje, cinco centros de pesquisa 
ligados ao RCAR já realizam crash-tests de 
alta velocidade. 
Preparando-se para dar seus primeiros 
passos nos ensaios de impacto de alta 
velocidade, o CESVI BRASIL – que é 
membro do RCAR – poderá 
incorporar a seus próprios 
conhecimentos, as informações 
obtidas no intercâmbio com os 
demais centros associados ao 
conselho internacional, trazendo 
ao Brasil valiosas pesquisas e 
estudos relacionados a este 
tipo de impacto. 

CESVI ESTUDA 
PARA DEfInIR 

PADRãO
Visando a contribuir para a 

definição de um padrão para os 
crashes exigidos pela legislação 

brasileira, o CESVI BRASIL está 
trabalhando junto ao Inmetro para 

a realização de ensaios de impacto 
com veículos iguais. Assim, será pos-

sível avaliar melhor qual a norma mais 
adequada à legislação brasileira, entre a 

americana e a europeia.
O CESVI também pretende aproveitar a 

oportunidade para estudar outros aspec-
tos importantes para a segurança veicular, 

comparando o desempenho de veículos com 
e sem airbag, e incluindo dummies de crianças 

no banco de trás.
Mais novidades sobre estes ensaios de impacto 

serão noticiados pela revista e os demais canais de 
comunicação do CESVI BRASIL.

56 Km/h

40%

Parte deformável 
da barreira

48 Km/h

normas e legislações 
- um grande passo
No ano de 2007, o Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) publicou resoluções 
que estabelecem requisitos de proteção 
aos ocupantes e integridade do sistema de 
combustível na eventualidade de impacto 
nos veículos. Desta maneira, a partir de 2012, 
todos os novos projetos de veículos que 
circulam nacionalmente deverão passar por 
crash-tests frontais de alta velocidade para 
serem homologados.
Para cumprir esta resolução, os veículos 
deverão passar pela Norma ABNT NBR 
15300-1 em conjunto com as Normas ABNT 
NBR 15300-2 ou 15300-3.
A principal diferença entre as Normas ABNT 
NBR 15300-2 e 15300-3 está nos procedimentos 
de ensaio; a primeira é baseada em norma 
americana (a antiga FMCSS 208) e a outra, em 
norma europeia - a ECE R94. 
Suas principais diferenças são:

ABNT NBR 15300-2 – Procedimento de •	
ensaio baseado em normas americanas. 
Neste procedimento, é realizado um 
impacto frontal a 48 km/h em uma barreira 
fixa com 100% de sobreposição ao veículo.
ABNT NBR 15300-3 – Procedimento de •	
ensaio baseado em normas europeias. Neste 
procedimento, o impacto frontal é realizado 
a 56 km/h em uma barreira deformável com 
40% de sobreposição ao veículo.

Dentro da Resolução Brasileira, fica a critério 
do fabricante do veículo a escolha da norma 

a ser seguida. Normalmente veículos 
oriundos de projetos americanos 

seguirão a norma NBR 15300-2, 
enquanto veículos de projetos 

europeus seguirão a norma 
NBR 15300-3.

Norma americana Norma europeia
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* Em número de carros.
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Frota por fabricante

General Motors – 29,61%

Fiat – 29,48%

Renault – 1,83%

Toyota – 1,16% Outros – 7,01%

Volkswagen – 30,91%

Frota por modelo

Médio – 13%

Utilitários/ Vans – 10%

Luxo – 6%

Popular – 71%
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Perfil do negócio de locação         

Terceirização de frota – 55%

Turismo (lazer) – 27%

Turismo (negócios) – 18%

 Por
alexandre CarValHo dos santos editor

Quantidade de usuários 
de veículos alugados 
quase dobrou no País 
entre 2003 e 2008

Locação de 
automóveis

Números do mercado16 Revista CESVI 17

Apesar do País ainda não ter 
consolidada uma cultura de 
locação de veículos semelhante 

à existente na Europa e nos Estados 
Unidos, os negócios vão bem, obrigado. 
Enquanto o número de locadoras 
diminui, como consequência natural de 
uma demanda de profissionalização e 
competitividade no setor, o faturamento 
do segmento tem crescido nos últimos 
anos (quase R$ 4 bilhões em 2008), 
assim como a quantidade de usuários 
de veículos alugados, que passou de 8,7 
milhões de pessoas em 2003 para quase o 
dobro, 16,2 milhões, em 2008. 
A frota do conjunto de locadoras 
ligadas à Abla (Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis) também teve 
um aumento significativo entre 2003 e 
2008: de 181.900 carros à disposição dos 
locatários, passou para 318.865 veículos.
Confira estes e outros números do setor 
de locação de automóveis no Brasil. 
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 Por
alexandre CarValHo dos santos editor

João Claudio Bourg
presidente 

executivo da Abla

Falta o hábito do aluguel 
de carros

“As locadoras precisam ter uma divulgação melhor e que faça 
com que o brasileiro encare a locação de uma maneira diferente”

É coisa comum de ver em filme americano. 
Um executivo pega um avião em Nova 
York, no extremo leste dos Estados 

Unidos, desce em Los Angeles, extremo oeste, 
e no aeroporto mesmo vai retirar o carro que 
alugou antes da viagem. 
Assim como o país de Obama, o Brasil tem 
um território de dimensões continentais, e 
o turismo interno permite longas viagens. 
Entretanto, diferentemente do que acontece 
por lá, aqui a cena da locação do veículo já não 
é tão corriqueira.
Fazer com que o aluguel de carro se torne tão 
comum, para o brasileiro, quanto passar o 
dia dependendo de táxi é o principal desafio 
de João Claudio Bourg, presidente recém-

empossado da Abla (Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis). 
O profissional passa de uma vasta experiência 
dentro das montadoras (28 anos de atividades 
entre marcas diferentes) para um setor que é 
cliente dos fabricantes de veículos. “Eu já tinha 
contato com o setor de locação, mas então no 
papel do vendedor; agora vamos fazer a parte 
do comprador, com uma compra técnica, uma 
compra bem pensada”, afirma.
Confira a seguir a entrevista cedida por Bourg 
para a Revista CESVI na sede da entidade, em 
São Paulo. Já na seção Números do Mercado, 
desta mesma edição, apresentamos dados que 
dão uma ideia da dimensão do segmento de 
locação no Brasil.

Já há uma cultura do aluguel 
de veículos no Brasil?
Este é um dos principais desafios 
que terei à frente da gestão da 
Abla. O segmento das locadoras 
precisa ter uma divulgação 
melhor e que faça com que o 
brasileiro encare a locação de uma 
maneira diferente. Nos Estados 
Unidos, aluga-se carro com uma 
naturalidade que não existe aqui 
no Brasil. O próprio brasileiro, 
quando se prepara para viajar para 
o exterior, tem a preocupação de 
alugar um carro para se locomover 
no seu destino. Já se ele viaja 
dentro do Brasil, ele não pensa 
nessa opção. O desafio é realmente 
contribuir para que o brasileiro 
adquira o hábito de alugar carros.

O custo pode ser um empecilho?
Talvez haja essa impressão, mas é 
equivocada. Para se ter uma ideia, a 
diária de locação de um veículo de 
entrada tem um custo inferior ao que 
se gasta de táxi para vir do aeroporto 
de Cumbica para São Paulo.  

Quais as vantagens da locação 
que a Abla pretende enfatizar?
O problema é que a pessoa cultiva um 
desejo de posse do veículo. Quando 
ele se torna usuário da locação, ele 
percebe que é vantagem pagar pelo 
uso do carro em vez de pagar por 
sua posse. O automóvel é para ser 
usado. O proprietário, além de ter de 
arcar com o custo do veículo, precisa 
bancar impostos, seguro e também 
custos que, à primeira vista, não são 
evidentes: o reparo, a manutenção, a 
troca de um componente, a parte da 
documentação... Custos invisíveis que 
ele carrega em função da posse do 
veículo. O que não ocorre na locação.

Em relação a suas associadas, o que 
a Abla tem em vista para os 
próximos anos?
Queremos fazer com 
que as locadoras 
tenham uma oferta 
de negócios e 
uma política de 
comercialização 
bastante interessante 
por parte das 
montadoras. Daí 
a minha presença 
na gestão da Abla. 
Estive por 28 anos do 

outro lado do balcão: foram 16 
anos na Ford, nove na Fiat, além 
de passagens pela Kia, Hyundai e 
grupo Caltabiano. Faremos com que 
as locadoras tenham conhecimento 
da linguagem da montadora. 
Elas terão uma proximidade com 
tudo o que orbita em torno desse 
negócio do automóvel: garantia, 
pós-venda, tempo de reparo, 
ações da montadora no sentido 
de valorizar o carro usado. Num 
país de dimensão continental 
como o nosso, facilitaremos o 
acesso da locadora a melhores 
negócios e financiamentos, 
independentemente do lugar em 
que esteja.

As novidades para as locadoras 
incluem a interação entre Abla 
e CESVI?
Certamente, porque o CESVI 
oferece um conjunto de serviços 
muito interessante. Esta interação 
vai permitir o treinamento das 
equipes das locadoras, que 
ainda terão acesso ao universo 
de informações técnicas sobre o 
automóvel, que é especialidade 
do CESVI. Os estudos e pesquisas 
do centro darão um embasamento 
maior para as locadoras escolherem 
os veículos de suas frotas. Com 
o CAR Group, por exemplo, já é 
possível à locadora identificar quais 
os veículos com custos de reparo e 
seguro mais interessantes dentro 
de uma mesma categoria.

A Copa do Mundo no Brasil 
é vista como uma oportunidade?
Não só a Abla, mas o próprio 
Ministério do Turismo pensa desta 
forma. Tanto que temos uma 
parceria com o Ministério 

em que a Abla é responsável 
por fazer a capacitação de 
toda a cadeia relacionada às 
locadoras do Brasil. Vamos 
fazer o treinamento do gestor 
da locadora, dos funcionários, 
dos gerentes, de quem atende 
o balcão, de quem lava o carro, 
do motorista... Já preparando as 
locadoras para a Copa de 2014.

Hoje, o Código de Trânsito 
Brasileiro é favorável para 
as locadoras?
Há correções a serem feitas. 
Para o estrangeiro que chega 
ao País ter habilitação válida, é 
preciso apresentar uma tradução 
juramentada. E isso realmente 
inviabiliza. Imagine chegar aqui 
um estrangeiro e ter de procurar 
uma empresa que faça tradução 
juramentada da sua habilitação... 
Estamos trabalhando para que 
isso seja mudado, e a habilitação 
do turista seja aceita, da mesma 
forma como ocorre nos países 
desenvolvidos.
E há outras coisas. A questão da 
multa, por exemplo. Deveria 
pagar a multa quem comete a 
infração. Mas hoje é a locadora 
que está pagando esta multa. 
A legislação atual, além de onerar 
indevidamente a locadora, 
permite que uma pessoa de má 
índole alugue o veículo e não 
respeite os limites de trânsito. 
A pessoa que aluga um carro no 
Brasil pode dirigir a uma 
velocidade muito superior à 
permitida, pois não sofrerá 
punição. Equívocos como esse 
precisam ser corrigidos. 

Com o CAR 
Group, já 
é possível 

à locadora 
identificar quais 
os veículos com 

custos de reparo 
e seguro mais 
interessantes
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 Por
glauber FranCo Certificação

Novidades da obrigatoriedade 
de antifurtos
Operação Assistida colocará à prova Resolução 245, 
dando início a uma nova fase da medida

Promulgada pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) 
em julho de 2007, a Resolução 245, que dispõe sobre a instalação 
obrigatória de equipamento denominado antifurto em veículos 

novos saídos de fábrica, chega agora a uma fase de testes e simulações 
de interação de todos os envolvidos. E esta fase tem um nome: 
Operação Assistida. 
O CESVI BRASIL estará envolvido nesta operação, contribuindo 
com todo o seu know-how acerca da avaliação de sistemas de 
rastreamento e bloqueio de veículos, trabalho que se fortalece 
com a efetivação da Resolução.

Cenário
O mercado de rastreamento de veículos 
no Brasil se desenvolveu a duras penas. No 
passado, equipamentos dotados de um alto 
índice de “adaptabilidade” eram capazes de 
interferir inclusive no funcionamento normal 
do veículo, provocando uma intervenção 
prejudicial à sua arquitetura elétrica e, 
consequentemente, muitos transtornos. Já um 
posterior processo de amadurecimento 
do mercado de “aftermarket” levou a um 
cenário bastante evoluído; hoje a maioria dos 
equipamentos respeita condições mínimas 
de funcionamento em um ambiente hostil, 
repleto de vibrações e ruídos característicos 
do ambiente automotivo. Entretanto, o 
processo de instalação destes dispositivos ainda 
carece de uma mão de obra especializada, 
principalmente em regiões distantes dos 
grandes centros metropolitanos.
Com a implantação da Resolução 245, a 
instalação do equipamento passa a ser 
responsabilidade do fabricante do automóvel, 
de modo a integrá-lo ao projeto original do 
veículo sem provocar intervenções em seus 
diversos módulos eletrônicos. 
Sob um ponto de vista técnico, esta 
instalação “original” possui vantagens 
incontestáveis. Entretanto, sob um ponto 
de vista de segurança, esta condição traz 
implicações que já foram exaustivamente 
discutidas. A padronização da instalação será 
um elemento que poderá comprometer a 
eficiência de recuperação do veículo em caso 
de roubo e furto, contrariando a proposta da 
própria Resolução. 

I – Nos automóveis, camionetas, caminho-
netes e utilitários:
a) a partir de 1° de fevereiro de 2010, em 20% 
da produção total destinada ao mercado 
interno;
b) a partir de 1º de julho de 2010, em 40% 
da produção total destinada ao mercado interno;
c) a partir de 1° de outubro de 2010, em 100% 
da produção total destinada ao mercado interno.

II – Nos caminhões, ônibus e microônibus:
a) a partir de 1° de fevereiro de 2010, em 30% 
da produção total destinada ao mercado interno;
b) a partir de 1° de julho de 2010, em 60% 
da produção total destinada ao mercado interno;
c) a partir de 1° de outubro de 2010, em 100% 
da produção total destinada ao mercado interno.

III – Nos caminhões-tratores, reboques e 
semi-reboques: a partir de 1° de dezem-
bro de 2010, em 100% da produção to-
tal destinada ao mercado interno.

IV - Nos ciclomotores, motonetas, mo-
tocicletas, triciclos e quadriciclos:
a) a partir de 1° fevereiro de 2010, 
em 15% por cento da produção to-
tal destinada ao mercado interno;
b) a partir de 1° agosto 2010, em 
50% da produção total destinada 
ao mercado interno;
c) a partir de 1° dezembro 
de 2010, em 100% da pro-
dução total destinada ao 
mercado interno.

Montadoras

Possibilidade de agregar 
valor em serviços de 
manutenção pré-programada 
a partir das informações 
transmitidas pelo rastreador.

Impactos no custo total de 
produção do automóvel 
devido à instalação de mais 
um dispositivo.

seguradoras

Oportunidade de benefício 
pela redução do risco, caso 
se comprove a eficiência 
do rastreador instalado na 
montadora.

Redução da flexibilidade 
de instalação de acessórios, 
principalmente no seguro de 
carga, havendo a necessidade 
de instalação de outros 
dispositivos.

ConsuMidores

O consumidor pode contar 
com um equipamento 
integrado ao veículo, 
garantindo uma maior 
confiabilidade, aproveitando 
os benefícios que o 
rastreador pode oferecer.

Arcará com mais um custo 
de um dispositivo obrigatório 
no veículo.

FabriCantes de equipaMentos

Grande oportunidade de 
fornecer seus produtos 
(módulos de rastreamento)
para um grande comprador 
(montadora).

Probabilidade de redução 
de “market share” das 
empresas que ficaram fora 
do fornecimento para as 
montadoras.

Impactos no mercado
Confira a seguir os potenciais impactos da Resolução 
em diferentes setores do mercado. 

Cronograma da obrigatoriedade 
dos antifurtos
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Operação Assistida
Em 22 de julho de 2009, por meio da 
Deliberação 83, o Denatran divulgou 
a data para início da chamada 
Operação Assistida, iniciada em 1º 
de agosto último, estendendo-se até 
31 de janeiro de 2010. Esta operação 
tem como principal objetivo, simular 
as condições de todo o sistema, 
colocando à prova todas as variáveis a 
que o projeto estará sujeito a partir de 
1º de fevereiro de 2010. 
Nesta operação, foram montados 
grupos de trabalho que representam 
entidades como Anfavea, Abraciclo, 
Sindipeças, operadoras SMP, TIVs 
(empresas de monitoramento e 
bloqueio), sob supervisão do Denatran. 
Também participam dos grupos de 
trabalho o IPT (Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas) e o CESVI BRASIL, 
atuando como consultores de todo o 
processo e contribuindo para delinear 
as ações durante os seis meses de 
trabalho. Inicialmente, a operação 
está dividida nas seguintes etapas: 
pré-cadastro e configuração de 
equipamentos; teste de comunicação 
via SMS, GPRS e protocolo ACP; teste 
de bloqueio e desbloqueio; teste 
dos serviços de localização; testes de 
ativação e troca de operadoras de 
SMP; testes de ativação e desativação 
dos serviços das TIVs.

Validação
Os testes serão úteis para avaliar 
principalmente a integração e a 

capacidade de intercâmbio 

de todos os sistemas e provedores, 
validando as variáveis que poderão 
ocorrer. Por exemplo: Um consumidor 
adquire um veículo novo e decide 
ativar o serviço de localização 
em um determinado prestador 
de serviços de monitoramento e 
bloqueio (TIV). Então, este veículo 
é vendido, e o novo proprietário 
opta por permanecer com o serviço 
de localização, mas atendido por 
outra empresa de monitoramento. 
Como funcionará este processo? 
Quais as precauções que devem ser 
tomadas? Quando o consumidor 
quiser contratar o serviço, como 
deve proceder? E em caso de 
cancelamento? 
Estas são questões que a Operação 
Assistida, com apoio do CESVI, 
pretende por à prova.  

Perguntas e respostas

O sigilo das informações está 
assegurado?
A Resolução prevê que cabe ao usuário 
proprietário do veículo, devidamente 
identificado, a escolha sobre a ativação, 
ou não, do serviço de monitoramento. 
Ou seja, não é obrigatória. Este 
processo de ativação será realizado via 
OTA (“Over the Air” – “pelo ar”), não 
sendo necessário que o usuário leve o 
veículo a uma concessionária ou a 
algum prestador do serviço para 
realizar esta ativação. “É um 
processo relativamente simples”, 
explica Antônio Calmon, 
coordenador geral de Política 

CertifiCação do CesVi 
se fortaleCe Com 
resolução
Os critérios da avaliação CESVI são parâ-
metros de decisão para diversos setores. 
O mercado segurador ainda é o maior 
usuário das informações obtidas na ava-
liação. Ao longo dos anos, a esfera de 
abrangência dos benefícios da avaliação 
de rastreadores do CESVI alcançou outros 
mercados. A Resolução 245 altera as ca-
racterísticas de formatação em que este 
mercado estava condicionado a atuar, 
estabelecendo novos requisitos para atu-
ação neste novo cenário.
Neste momento, muitas lacunas, principal-
mente técnicas, surgem como barreiras para 
o desenvolvimento sólido nesta nova ativi-
dade. Neste momento, é de grande ajuda 
contar com o auxílio de instituições sérias 
e imparciais que possam orientar quanto às 
melhores práticas. O conhecimento adqui-
rido pelo CESVI ao longo de seus dez anos 
de atuação neste cenário será oferecido 
por meio de suas avaliações, consultorias 
e treinamentos na área de rastreamento e 
bloqueio, contribuindo de forma efetiva na 
implantação da Resolução 245, fortalecen-
do ainda mais a missão do centro como 
fonte de informação e pesquisa para todo 
o mercado. O CESVI é uma das instituições 
que está colaborando, junto ao Denatran, 

colocando à dispo-
sição sua expe-

riência neste 
segmento.

Normativa e Estratégica do Denatran em 
palestra promovida pelo CESVI. Segundo 
Calmon, todo o sistema está desenhado 
para que haja máxima segurança no 
tráfego das informações, principalmente 
de ativação. Entretanto, esta condição 
pode ser quebrada por solicitação judicial 
em casos nos quais o Ministério Público 
julgar necessária a ativação do serviço 
sem o consentimento do proprietário.
 
Os dispositivos inibidores de sinal, 
conhecidos como “jammers”, 
poderão interferir na comunicação 
dos veículos?
Existem dispositivos capazes de inibir 
sinais de transmissão e recepção de 
informações do rastreador instalado 
no veículo. Atualmente existem 
tecnologias em desenvolvimento que 
podem detectar que o rastreador 
está sob ação deste dispositivo e, por 
meio de uma inteligência embarcada, 
realizar uma ação no veículo (como o 
bloqueio, por exemplo). O rastreador 
original de fábrica também estará 
sujeito à ação destes dispositivos, 
pois utiliza as mesmas características 
de funcionamento dos rastreadores 
existentes hoje. 

De quanto será o custo do 
monitoramento quando o usuário 
habilitar o sistema?
Atualmente, este serviço está à 

disposição do usuário a um custo 
que varia em torno de R$ 40 e 

R$ 90 por mês. A variação se 
dá pelo pacote de serviços 
contratado; ou seja, quanto 
mais funções o usuário deseje 
habilitar (como, por exemplo, 

acesso à localização do veículo pela 
Internet), o custo será diretamente 
afetado. É fato que, à medida que o 
volume de ativação dos rastreadores 
aumentar, deve haver uma tendência 
de queda nos valores.  

As seguradoras estenderão, para o 
rastreador “245”, os descontos que 
hoje já são praticados no mercado?
O rastreador para as companhias 
seguradoras se tornou um grande 
aliado na gestão do risco em 
seguro, sendo uma ferramenta 
importante para o negócio. 
Entretanto, existiu um processo 
de amadurecimento. É um mercado 
orientado por números, no qual, 
para que a condição de desconto 
seja concedida, o rastreador original 
terá que comprovar sua eficiência 
na redução do roubo e furto, 
confirmando-se, portanto, como 
uma ferramenta atrativa para o 
mercado segurador.

Eficiência a ser comprovada
Desde sua divulgação, a Resolução 
245 foi marcada por debates. Desde 
o início, o CESVI trabalhou muito 
próximo ao governo para contribuir 
e intermediar ações entre 
os envolvidos, 
promovendo a 
discussão entre as 
partes. O centro foi 
amplamente consultado 
pelas montadoras como 
fonte de informação em 
reconhecimento à 
experiência 

adquirida em seus dez anos de atuação 
no mercado de rastreamento no Brasil, 
orientando sobre as melhores práticas 
e delineando aspectos técnicos que 
deviam ser considerados na ocasião 
da implantação da Resolução. 
O CESVI apoia qualquer medida 
proposta para a redução de roubo e 
furto no País, desde que efetiva. 

Contribuição 
para o 
merCado

O CESVI, ao longo dos 
últimos dez anos, tem con-

tribuído para o mercado de 
rastreamento no Brasil com avaliações 
técnicas e consultorias. Ao todo, já fo-
ram realizadas aproximadamente 400 
avaliações em mais de 150 empresas 
em todo o Brasil. 
A avaliação do CESVI é reconhecida pelo 
mercado como selo de referência de qua-
lidade dos prestadores de serviço que ob-
têm a certificação CESVI, tornando-se uma 

vitrine para o mercado 
em geral.

fevereiro de 2006 Julho de 2007 agosto de 2007 outubro de 2008 dezembro de 2008
Lei Complementar 121 Resolução 245 Portaria 47 Resolução 295 Portaria 102 Portaria 129
Sancionada em 9 de fe-
vereiro de 2006, esta Lei 
cria o Sistema Nacional 
de Prevenção, Fiscaliza-
ção e Repressão ao Furto 
e Roubo de Veículos e 
Cargas atribuindo ao 
CONTRAN - Conselho 
Nacional de Trânsito, a 
competência de estabe-
lecer os critérios e parâ-
metros dos dispositivos 
antifurtos obrigatórios 
em veículos.

De 27 de julho de 2007, 
estabelece que todos os 
veículos novos saídos 
de fábrica, produzidos 
no País ou importados, 
teriam 24 meses a contar 
da data de publicação 
da Resolução para 
serem equipados de um 
dispositivo antifurto sob 
pena da proibição de 
comercialização do mo-
delo caso a Resolução 
não fosse atendida. Essa 
Resolução foi alterada 
pela Deliberação 82 do 
CONTRAN.

De 20 de agosto de 2007, 
define as especificações, 
as características e as 
condições de funciona-
mento e operação do 
dispositivo antifurto e do 
sistema de rastreamento 
de que trata a Resolução 
CONTRAN nº 245/2007.

De 28 de outubro de 
2008, estabeleceu o 
cronograma para a ins-
talação de equipamento 
antifurto obrigatório, 
definido na Resolução 
245, escalonando a 
obrigatoriedade por tipo 
de veículo (automóveis, 
caminhonetes, utilitários, 
camihões, ônibus e 
ciclomotores). Esta Reso-
lução foi revogada pela 
Deliberação CONTRAN 
nº 83/09 

De 30 de outubro de 
2008, tem como objetivo 
harmonizar o entendi-
mento dos requisitos 
fixados pela Portaria 47.

De 19 de dezembro de 
2008, define as caracte-
rísticas do processo de 
certificação e homolo-
gação para o sistema 
antifurto obrigatório e 
para os provedores de 
serviços de monitora-
mento e rastreamento. 
Esta Portaria foi alterada 
pela Portaria 253/08. 

maio de 2009 Julho de 2009 agosto de 2009

Portaria 133 Portaria 253 Deliberação 82 Deliberação 83 Resolução 329 Resolução 330

De 27 de maio de 2009, 
estabelece as regras  e 
os procedimentos para 
a designação de Orga-
nismos de Certificação 
previstos na Resolução 
CONTRAN 245/07.

De 22 de julho de 2009, 
define as especificações, 
as características e as 
condições de funciona-
mento e operação do 
dispositivo antifurto e do 
sistema de localização. 
Esta Portaria caracte-
riza o  antifurto com 
a função somente de 
bloqueio autônomo e 
remoto, ratificando o 
termo “localização” 
como opcional.

De 22 de julho de 
2009, esta Delibera-
ção cumpre a decisão 
judicial proferida pelo 
Juízo da 7ª Vara Federal 
da Seção Juduciária de 
São Paulo nos autos da 
ação civil pública que 
se opunha à instalação 
do dispositivo antifurto 
obrigatório. Esta Delibe-
ração altera a Resolução 
245/07. 

De 22 de julho de 2009, 
estabelece o cronogra-
ma para instalação do 
equipamento antifurto, 
implantando a chamada 
“Operação Assistida”, 
se que iniciou em 1º de 
agosto e vai até 31 de 
janeiro de 2010, com 
o objetivo de validar o 
funcionamento de todo 
o sistema. 

De 18 de agosto de 
2009, esta Delibera-
ção cumpre a decisão 
judicial proferida pelo 
Juízo da 7ª Vara Federal 
da Seção Juduciária de 
São Paulo, nos autos da 
ação civil pública que 
se opunha à instalação 
do dispositivo antifurto 
obrigatório. Esta Delibe-
ração altera a Resolução 
245/07.

De 18 de agosto de 
2009, estabelece o 
cronograma para insta-
lação do equipamento 
antifurto, implantando 
a chamada “Operação 
Assistida”, que iniciou-
se em 1º de agosto e 
vai até 31 de janeiro de 
2010, com o objetivo de 
validar o funcionamento 
de todo o sistema.
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Sistemas aprovados
RASTREADORES
EMpRESA EquIpAMENto tIpo dE LoCALIzAção CoMuNICAção tELEFoNE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
3T Systems 3TMV10 GPS GPS/GPRS (11) 2125-8383
Alarcom MTC 500 STD GPS GSM/GPRS (19) 3671-5896
Alfa Satcom Alfa Track GPS GSM/GPRS (21) 2771-9152
Almeida & Bertolucci Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (19) 3682-9057
Bergmann E-Finder (GSM) GPS GSM/GPRS (21) 2543-1100
BFK FOX SAT GPS GSM/GPRS (11) 3884-6421
Bysat Kit Bysat GPS GSM/GPRS (31) 3421-4401
CarSystem CarSystem GPS GSM/GPRS (11) 5645-5000
Celtec Autogarco GPRS GPS GSM/GPRS 0800-600-3800
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Condor Condor Intelligence GPS GSM/GPRS (11) 6942-6820
Controle MCT020 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlsat CONTROLCELL 4000 GPS GSM/GPRS 0800-707-1287
CSN Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (85) 3253-5577
EBR Renatrack GPS GSM/GPRS (41) 3078-6626
Engerisc Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (11) 3284-7699
Global Service GS-Tracking GPS GSM/GPRS (19) 3641-3954
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
GM Chevistar Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
Golsat Golsat CAR/FROTA GPS GSM/GPRS (43) 3315-9500
GuardOne Rastreador GuardOne GPS GPRS 0800-707-4411
HPS Modem GPS/GPRS GPS GSM/GPRS (62) 3701-9080
Ipanema Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (61) 3035-1500
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
J Vaz MTC-400 GPS GSM/GPRS (11) 2090-9200
Lock System Rastreador Lock System GPS GSM/GPRS (11) 3683-4513
Locsat LOCSAT/ AVL/ GPS V GPS GSM/GPRS (61) 3202-6041
Logikos LR 800 GPS Nextel (21) 3328-2989
MF Renatrack GPS GSM/GPRS (71) 2108-2688
Nimix Rastreador Nimix GPS GSM/GPRS (11) 2695-3210
OnixSat JaburSat Car GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
OnixSat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Plantão Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (31) 3319-7800
Porto Seguro DAF V GPS GSM/GPRS (11) 3366-8605
Pósitron Rastreador Fittipaldi GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron Rastreador GSM GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Prodetech Pro Auto GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Rav Tech MTC-500 GPS GSM/GPRS (31) 2526-5445
Sascar Sascar GSM GPS Celular GSM 0300-789-6004
Sat Company GP Sat GPS GSM/GPRS (11) 2271-0000
Satnet Rastreador GSM Satnet GPS GSM/GPRS (11) 5645-4040
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Sidartec MPA 35i GPS GSM/GPRS (21) 3296-5262
Siemens Rastreador Light GPS GSM/GRPS (11) 3833-4501
SIM Simtrack GPS GSM/GRPS (11) 2199-0701
Skytrack Skytrack-Net 1.0 GPS GSM/GPRS (11) 4062-5333
SpySat SpySat GSM GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455
Staytrack Staytrack I GPS GSM/GPRS (79) 3046-8850
STV Chipsat GPS GSM/GPRS (51) 3358-1400
Suhai MTC-400 GPS GSM/GPRS (11) 3058-3350
Telecom Track Telecom Track GPS GSM/GPRS (31) 2103-1700
Top Safe GSR Autocargo GPRS GPS GSM/GPRS (51) 3553-3500
Totalsat TS Blocker 4000 GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS + RF GSM/GPRS 0800-11-7172
Tracker-Lojack Lojack VLU III Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
VGN Security MINI GPS GSM/GPRS (51) 3325-5070
Vigauto Vigauto GPS GSM/GRPS (27) 3025-8080
VS Tech MTC 500 GPS GSM/GRPS (11) 4991-9000
W Solution MTC 500 Lite GPS GSM/GPRS (21) 2128-0900
Wise Track FMS - W GPS GSM/GPRS (11) 3895-8012

BLOQUEADORES
EMpRESA EquIpAMENto tIpo dE SINAL tELEFoNE
Car System Bloqueador Car System NS Pager (11) 5645-5000
Graber Graber/Teletrim Bloqueador Auto Pager (11) 4003-0058
Sat Net Bloqueador Sat Net NS Pager (11) 5645-4040

SISTEMAS PARA CAMInHõES
EMpRESA EquIpAMENto tIpo dE LoCALIzAção CoMuNICAção tELEFoNE
3S Rastreadores 3S Smart GPS GSM/GPRS (11) 4186-9696
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/GPRS 0800-775-1155
Autosat Autosat Plataforma Híbrida GPS GSM/ORBCOMM 0800-775-1155
BFK Fox Sat GPS GPRS (11) 3884-6421
Brasiltrack BTC - 4000 GPS GPRS (31) 3224-5544
Bysat Kit Bysat Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3421-4401
Celtec Autocargo GPRS DPlus GPS GPRS/Inmarsat D+ 0800-600-3800
Cielo Cielocel GPS GS8 GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399
Commandersat Módulo AVL CMD 400 GPS GSM/GPRS (67) 3421-3421
Controle MCH0010 GPS GSM/GPRS (62) 3092-8851
Controlloc Omni Turbo GPS GPS/Iridium (11) 3025-0168
Controlsat Controlcell Flex GPS Inmarsat C 0800-707-1287
Corpvs Corpvs-500 GPS GSM/GPRS (85) 3477-2121
HPS HPS Dual (Híbrido) GPS GSM/Inmarsat D+ (62) 3701-9080
Ituran Kit Ituran 5044 Triangulação Radiofrequência (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran S-GPRS GPS GSM/GPRS (11) 5185-9000
Ituran Kit Ituran RF GPS Radiofrequência (11) 5185-9000
MF Renatrack Carga GPS GPRS/Inmarsat D+ (71) 2108-2688
Nimix Rastreador Nimix GPS GSM/GPRS (11) 2695-3210
Omnilink 4454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Speed 50 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink Light GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink Flex 60 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 454 GPS GSM/GPRS (11) 4196-1100
Omnilink 4464 GPS GPRS/Inmarsat D+ (11) 4196-1100
Omnilink 4484 GPS GPRS/Iridium (11) 4196-1100
Onixsat Onixsmart Híbrido GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City Light GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat City GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat III GPS GPRS/Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat II GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat JaburSat Sky GPS Inmarsat D+ (43) 3371-3700
Onixsat Onixsmart GPRS GPS GSM/GPRS (43) 3371-3700
Pósitron RT 120 GPS GSM/GPRS 0800-770-3778
Prodetech Pro Carga GPS GSM/GPRS (11) 5083-1666
Sascar Sascarga Sat GPS GPRS/Inmarsat D+ 0300-789-6004
Sascar Sascarga GPS GSM/GPRS 0300-789-6004
Segminas Segcar GPS GSM/GPRS (31) 2128-0808
Segsat GSM Plus GPS GSM/GPRS (81) 2125-2626
Sitrack ITD 700 GPS GSM/GPRS (31) 3272-1851
Sitrack ITD 800 GPS GPRS/Inmarsat D+ (31) 3272-1851
STI STI SAT GPS GPRS/Globalstar (19) 3641-6555
Teletrim Teletrim Rastreador Cargo GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack Tracker Monitor Plus GPS GSM/GPRS 0800-11-7172
Veltrac MFO/CITY GPS GSM/GPRS (43) 2105-5000
Webtrack WTB GPS GSM/GPRS (21) 2973-1010

LOCALIZADORES
EMpRESA EquIpAMENto tIpo dE LoCALIzAção CoMuNICAção tELEFoNE
Ituran Kit  Ituran RF Radiofrequência Radiofrequência (11) 5185-9000
X3 X3 Triangulação de antenas Triangulação de antenas (11) 2177-1477

SISTEMAS PARA MOTOCICLETAS
EMpRESA EquIpAMENto tIpo dE LoCALIzAção CoMuNICAção tELEFoNE
Car System Bloqueador Car System Moto -    Pager (11) 5645-5000
Global Tech GT 500 GPRS MAX GPS GSM/GPRS (11) 5053-7100
Graber Graber /Teletrim Bloqueador Moto - Pager (11) 4003-0058
Sat Net Bloqueador SAT NET Moto - Pager (11) 5645-4040
Teletrim Teletrim Rastreador Moto GPS GSM/GPRS 0800-888-7500
Tracker-Lojack VLU Radiofrequência Radiofrequência 0800-11-7172
Vigauto Vigauto GPS GSM/GPRS (27) 3025-8080
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RCAR 2009
Confira, na próxima edição da Revista CESVI, nesta mesma 

seção, os maiores destaques apresentados pelos centros de 
pesquisa participantes da conferência anual do RCAR (Research 

Council for Automobile Repairs), que está sendo realizado em 
Chicago, nos Estados Unidos, neste mês de setembro. 

alertas 
para uso    

 de cinto 
reduzem 

mortes no 
trânsito

Recursos para lembrar o motorista de usar o cinto 
de segurança comprovadamente aumentam o uso do 

cinto, principalmente entre os motoristas que não têm o cos-
tume de usar. Agora, um novo estudo do IIHS (Insurance Institute 
for Highway Safety) concluiu que esses recursos também estão sal-
vando vidas. A principal descoberta é uma redução de 2% no risco 
de fatalidade do motorista.
Os pesquisadores do instituto compararam taxas de fatalidades de 
veículos com e sem o alerta de lembrança entre os anos de 2000 e 
2007. As taxas de mortes de motoristas foram 6% mais baixas nos 
veículos com o recurso. Após um ajuste relacionado à diferença de 
idade dos veículos comparados, o efeito estimado da redução do 
risco de fatalidade em veículos com o sistema ficou em 2%.
Embora a redução apontada pelo estudo não seja significativa, 
outros dados colaboram para a conclusão de que os recursos de 
lembrança realmente salvam vidas. Segundo Anne McCartt, vice-
presidente de pesquisa do instituto, das 21.647 mortes de motoris-
tas nos Estados Unidos em 2007, apenas 3.442 foram de pessoas que 
estavam em veículos com os sistemas. “Mais vidas serão salvas se es-
ses recursos de alerta estiverem disponíveis de forma mais ampla”, 
afirma a executiva do IIHS.
Nos Estados Unidos, desde 2000, muitas montadoras volun-
tariamente instalaram sistemas de alerta para a falta do 
uso do cinto, com sinais visuais e sonoros que persistem 
por até mais de 8 segundos. Cerca de 90% dos carros 
americanos já têm esses sistemas à disposição do 
motorista do carro.
O que serve como ideia para a indústria 
automotiva brasileira. 
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 Por 
alexandre CarValHo dos santos editor

Blindadoras 
certificadas 
têm sucesso comercial

Resultado concreto
“A certificação veio num momento 
em que a blindagem não é mais uma 
coisa que cada empresa faz como bem 
entende”, aponta Rogério Garrubo, 
diretor da Concept. “Hoje é preciso 
demonstrar que há um padrão, o que se 
reflete no trabalho, e o cliente sente isso”.
Garrubo acredita que a certificação 
obtida pelo CESVI foi a confirmação de 
uma qualidade que a empresa já tinha, 
mas que, com a avaliação, soube explorar 
melhor seus pontos fortes e imprimir 
uma repetição contínua, evitando altos 
e baixos. “Esta certificação garante 
que todos os processos são feitos com 
seus devidos recursos, sem improviso. 
Ter todos os equipamentos não é uma 
garantia de qualidade, mas a estrutura já 

é um ponto de partida”. 
A Concept é uma das 
empresas que já identificou 
um ganho de faturamento 

proveniente do fato de ser 
certificada. “Tivemos uma 

média de 20% de crescimento 
nas vendas desde que concluímos 
o processo de certificação, 

em 2008. Outro aspecto 
positivo, do ponto 
de vista comercial, é 
que a interação com 
o CESVI BRASIL nos 

ajudou a estabelecer 
contatos com o pessoal 
das seguradoras, que são 

clientes importantes”, 
revela Garrubo.

Para os clientes das blindadoras, os 
benefícios da certificação de empresas 
de blindagem parecem mais evidentes. 

Com o aval de qualidade proporcionado pela 
certificação, companhias de seguros e 
proprietários de veículos blindados 
têm uma segurança inédita na 
escolha de seu prestador de serviços. 
Principalmente por se tratar de um selo 
emitido pelo CESVI, centro de pesquisa 
com mais de uma década de know-
how em avaliação de serviços do setor 
automotivo, em parceria com a associação 
das empresas de blindagem, a Abrablin.
Agora, com o passar dos anos e a 
contínua consolidação desta avaliação, 
são as próprias blindadoras que estão 
sentindo em seus processos de trabalho, 
e no bolso, os muitos benefícios 
proporcionados pela certificação. 
Além de proporcionar uma imagem 
extremamente positiva para a 
blindadora no mercado, em 
função de toda a credibilidade 
transferida, a certificação 
estabelece um padrão no 
processo de blindagem. 
O resultado? Aprimoramento 
dos métodos de trabalho 
e, consequentemente, 
rentabilidade.

Empresas apontam crescimento 
nas vendas e padronização dos 
processos de trabalho

  Tivemos uma 
média de 20% 
de crescimento 
nas vendas
Rogério Garrubo, 
da Concept

Conquistando a preferência
Ricardo Mendonça de Barros, diretor da 
Auto Life Blindagens, é outro profissional 
que apostou na certificação de sua 
empresa e viu resultados evidentes 
na comercialização de seus serviços. 
“Ostentar a certificação CESVI/ Abrablin é 
um mérito, e muitos clientes sabem disso. 
Muitos deles preferem fechar conosco 
pelo fato de provarmos nossa qualidade 
em função desse aval obtido”.
Barros chega a apontar um caso recente 
em que a certificação fez toda a diferença 
para a conquista de um negócio. “Há 
pouco tempo, vencemos uma licitação 
no Rio de Janeiro, para a blindagem de 
seis veículos Honda Accord, que serão 
usados por diretores da Casa da Moeda. 
Não temos dúvida de que um dos motivos 
pelos quais ganhamos foi justamente o 
fato de sermos os únicos dos três finalistas 
a ter uma certificação. Isso demonstra que 
não é só o próprio setor que valoriza a sua 
certificação, mas também os clientes e até 
os órgãos governamentais”.
Ainda segundo o diretor da Auto Life, o 
benefício pode ser sentido no dia a dia de 
contato com o cliente, pois é notório que 
este vê seu prestador de serviço com uma 
confiança maior. “Ter um aval de que sua 
empresa se preocupa com qualidade é um 
diferencial e tanto”, conclui.

Ricardo Mendonça 
de Barros, da Auto Life

Rogério Garrubo, da Concept
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Aprimoramento percebido
“Servimos bem para servir sempre”. 
O lema impresso nos antigos sacos 
de papel das padarias continua 
valendo no setor de blindagem. 
A certificação tem sido capaz de 
proporcionar vantagens comerciais 
direta e indiretamente, porque, 
além da credibilidade adquirida (ou 

ampliada) pela empresa, o 
aprimoramento 

dos 

processos é percebido por quem 
compra o serviço.
“Temos percebido uma satisfação 
cada vez maior dos nossos 
clientes, uma vez que trouxe um 
comprometimento muito grande 
da nossa equipe, que teve como 
consequência a obtenção de um 
maior padrão de qualidade”, 
comemora Luis Lian Lopes 
Martinez, diretor comercial 
da Totality, outra empresa de 
blindagem que conquistou a 

certificação CESVI/ Abrablin.
Esta é uma constatação 

de grande 

importância. Pois, se a empresa 
consegue um crescimento nas 
vendas, isto é reflexo, sobretudo, de 
um trabalho bem feito, constante e 
padronizado. A certificação é uma 
vitrine que torna esses atributos 
mais transparentes. Para o bem 
tanto do cliente quanto da 
blindadora. 

Especial32

Crescimento nas vendas é consequência de 
padronização de processos

Confira a relação de 
blindadoras certificadas no 
site www.cesvibrasil.com.br

benefíCio também para 
as seguradoras
E, quando falamos em cliente, não se trata 
apenas do proprietário de um veículo. As 
seguradoras, por exemplo, têm um interesse 
direto na qualidade do trabalho de blindagem. 
É o que confirma Neival Rodrigues Freitas, diretor 
de automóvel da Fenseg (Federação Nacional de 
Seguros Gerais). “A certificação de blindados feita 
pelo CESVI/ Abrablin permite que a seguradora 
tenha uma maior segurança na subscrição do risco. 
Com a certificação, sabemos que a empresa 
responsável pela blindagem já passou por 
uma avaliação técnica e atende aos 
requisitos exigidos pelo exército”.

seJa uma blindadora CertifiCada
Para certificar sua blindadora ou obter mais informações 
sobre a certificação, entre em contato com Edson Mendes, 

pelo telefone (11) 3948-4810 ou pelo e-mail 
emendes@cesvibrasil.com.br. É importante lembrar 

que as empresas que têm interesse em se certificar 
precisam ser associadas à Abrablin.
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CESVI no Fantástico

 Por
alexandre CarValHo dos santos editor

Colaborou
Fernanda mendonça

Chega de aCidentes
Aproveitando a Semana Nacional de 
Trânsito, o CESVI está lançando ações 
pela implantação de um Plano Nacio-
nal de Segurança Viária no Brasil. 
Além de um levantamento sobre o 
sistema viário no País (ver matéria da 
seção Segurança Viária desta edição), 
o centro está implantando um relógio 
virtual de vítimas de trânsito e lançará 
uma série de programas de TV volta-
dos para a segurança viária. 
O principal motivo dessas ações é que 
os acidentes crescem de tal forma 
que, se nada coordenado for feito, os 
colocará como um dos maiores fatores 
entre as causas externas de fatalida-
des e ferimentos no mundo, como 
tem indicado a Organização Mundial 
de Saúde – OMS. Por isso, é sempre 
oportuna a lembrança da própria 

OMS que, em seu Informe Mundial 
sobre Prevenção dos Traumatismos 
Provocados pelo Trânsito, estabelece 
três metas que devem ser alcançadas 
pelos países que pretendem assumir 
o compromisso definitivo em favor da 
vida no trânsito:

Aumentar o grau de conscienti-1. 
zação, de comprometimento e de 
decisão para que seja possível a 
aplicação de estratégias preventivas 
contra a violência no trânsito. 
Contribuir para a mudança radi-2. 
cal na maneira como são vistas, 
atualmente, as mortes e lesões no 
trânsito. A ideia de que o acidente 
é o preço que a sociedade paga pela 
mobilidade e pelo desenvolvimento 
deve ceder lugar a uma concepção 
menos conformista e mais humani-
tária, que priorize a segurança e a 
prevenção. 
Estimular e fortalecer as instituições 3. 
públicas e privadas comprometidas 
com a segurança no trânsito e pro-
porcionar alianças eficazes.

No Brasil, no ano de 2007, morreram 
37.407 pessoas e 118.511 foram fe-
ridas e internadas, em decorrência 
de acidentes de trânsito, confor-
me dados do Ministério da Saúde. 
O Denatran, até o fechamento desta 
edição, não apresentava mais em seu 
site as estatísticas sobre acidentes, in-
formando que está sendo reformado. 
Mas, conforme indicavam as últimas 
estatísticas oferecidas pelo órgão, o 
número de feridos não fatais no trân-
sito brasileiro deve alcançar entre 400 
mil e 500 mil feridos ao ano. 
Esse quadro, relacionado com a falta 
de dados no País sobre acidentes e 
vítimas de trânsito, lembra que uma 
das tarefas para elaboração de um 
plano será a construção de uma base 
estatística confiável, atualizada e com 
um conjunto mínimo de dados que 
sirvam de base para o planejamento 
e adoção de medidas concretas de 
prevenção de acidentes.

Lembramos também que atualmente 
o Código de Trânsito Brasileiro prevê 
a elaboração de uma Política Nacional 
de Trânsito, seguida da elaboração de 
um Programa Nacional de Trânsito. 
Estes dois atos formariam o Plano 
Nacional de Segurança Viária.
A política que contém as diretrizes 
visando à segurança, à fluidez, ao 
conforto, à defesa ambiental e à edu-
cação para o trânsito foi estabelecida 
pela Resolução do Contran 166/04. 
Entretanto, o programa ainda não 
foi elaborado. A responsabilidade 
pela elaboração e implantação per-
tence ao Denatran, conforme dispõe 
a Resolução.
“A violência no trânsito é considerada 
como uma questão séria de saúde 
pública mundial. Uma verdadeira 
doença social que mata, anualmente, 
aqui no Brasil mais de 35 mil pessoas”, 
afirma o deputado federal Hugo Leal. 
“Sua letalidade é bastante superior à 
de muitas epidemias, como a dengue 
e a gripe H1N1. E para combater esse 
mal, um programa permanente de 
segurança viária é o remédio”.
“É hora de os governos invetirem os 
recursos de multas em campanhas 
educativas”, aponta o deputado Beto 
Albuquerque. “É preciso avançar 
com balanços mensais das políticas 
adotadas a partir de estatísticas de 
acidentes e mortalidade”.
O CESVI BRASIL vem se manifes-
tando há três anos sobre a necessi-
dade da implantação de um Plano 
Nacional de Segurança Viária. Este 
plano deverá conter metas e prazos 
de redução de fatalidades, dentre 
outros indicadores, ser coordenado 
por um órgão dedicado à tarefa, 
com adequada estrutura e dotação 
orçamentária, e com mecanismos 
que facilitem o envolvimento e a 
participação da sociedade, já que o 
resultado dependerá do compromis-
so e participação de todos os setores 
da sociedade. 

Enquete aponta falta de 
informação quanto à “Lei Seca”
Dando continuidade à série de ações do CESVI 
BRASIL relacionadas à questão dos condutores 
alcoolizados e o risco que representam para o 
trânsito brasileiro, o centro de pesquisa realizou, 
entre agosto e setembro, uma enquete que visava 
a investigar o quanto as pessoas compreendem o 
perigo de dirigir sob influência de álcool e os diver-
sos aspectos da Lei 11.705, a “Lei Seca”. A enquete 
ficou disponível no site do CESVI e foi respondida 
por 1.050 pessoas.
Entre os destaques das informações levantadas, a 
enquete apontou que quase a metade (47,37%) 
dos participantes com idade entre 18 e 25 anos 
não sabe qual o limite de álcool ingerido permitido 
por lei para dirigir um veículo (este limite é zero). 
E, ainda nesta faixa de idade, mais de 38% dos par-
ticipantes discordam de que qualquer quantidade 
de bebida alcoólica ingerida seja capaz de piorar 
a capacidade de dirigir.
No total dos participantes, incluindo todas as 
faixas de idade, apenas 56,79% nunca consomem 
bebida alcoólica antes de dirigir. E apenas 54,4% 
dos participantes jamais se arriscam a viajar como 
passageiro em veículo dirigido por motorista que 
acabou de consumir bebida alcoólica.
Outro dado significativo diz respeito à percepção 
dos participantes da enquete quanto à fiscalização 
da polícia em relação a motoristas alcoolizados. 
Dos 1.050 participantes, 68,16% estão certos de 
que é baixa a chance de serem parados por uma 
operação da polícia caso estejam alcoolizados.
As respostas da enquete do CESVI BRASIL podem 
levar a uma série de conclusões que merecem 
reflexões da sociedade – principalmente das au-
toridades responsáveis pelo nosso trânsito. Fica 
evidente que as pessoas precisam estar mais bem 
orientadas em relação aos riscos de se dirigir sob 
influência de bebida alcoólica, e mesmo quanto 
ao que a lei estabelece. Além disso, há de se 
ressaltar a impressão predominante de que a 
fiscalização é insuficiente para impor respeito à 
“Lei Seca”; um prato cheio para que a sensação 
de impunidade se instaure. 

Ações na Semana Nacional de Trânsito
Com o apoio da Abramet e da ANTP, o CESVI vai 
lançar um relógio virtual que estimará a evolu-
ção da quantidade de vítimas fatais e não fatais 
no Brasil, e o impacto econômico dos acidentes e 
suas vítimas. O relógio poderá ser acessado no site  
www.chegadeacidentes.com.br, mesmo endereço em 
que será possível participar de um abaixo-assinado 
eletrônico, para que a sociedade possa manifestar 
o interesse coletivo em prol dessa iniciativa. Relógio 
e abaixo-assinado permanecerão até que um Plano 
Nacional de Segurança Viária seja elaborado e im-
plantado no País.
Os interessados em apoiar ou divulgar esta ação po-
dem entrar em contato por meio do próprio site.
Também coincidirá com a 
Semana Nacional de Trân-
sito, o lançamento, pelo 
CESVI BRASIL em parceria 
com a Universidade de São 
Paulo (USP) e a TV USP, de uma série de programas 
chamada Circulando. Trata-se de programas para 
TV, com duração de 2 minutos, com temas rela-
cionados à segurança viária, com veiculação pelo 
canal universitário (TV USP). A série também ficará 
à disposição de todas as televisões universitárias 
pela Rede Nacional de Canais Universitários. Ainda 
poderá ser exibida em veículos como a Internet, 
televisões públicas e educativas.
O objetivo da série, que conta com apoio da Mapfre 
Seguros, é estimular o público a rever seu próprio com-
portamento nas vias, fornecendo elementos (informa-
ções e recomendações), para que assuma menos riscos, 
proporcionando um trânsito mais seguro para todos.
Os temas dos programas são os seguintes: apresen-
tação da série / criança / álcool x direção / pedestre 
/ ciclista / motociclista / motorista / idoso / acessibi-
lidade / manutenção preventiva. 
Os programas ainda podem ser assistidos no site do 
CESVI BRASIL: www.cesvibrasil.com.br. 

Apoio: Realização:

CESVI tem se manifestado em prol de um 
Plano Nacional de Segurança Viária

Contador de acidentes

Vítimas
fatais

Vítimas
hospitalizadas


 

Série Circulando
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Treinando periTos

proximidade com a abraciclo
Por convite da diretoria da Abraciclo, o CESVI BRASIL 
esteve prestigiando a décima edição do MotoCheck-UP 
no dia 27 de julho, no bolsão de estacionamento ao lado 
da Assembleia Legislativa de São Paulo.
O programa consiste em motivar o motociclista a parti-
cipar de ações educativas de segurança, com o objetivo 
de reduzir o número de acidentes e vítimas de trânsito. 
As ações realizadas a cada edição incluem: avaliação das 
condições mecânicas das motocicletas, avaliação das 
condições do capacete, conscientização de pilotagem 
defensiva, incentivo ao motociclista em participar de 
cursos de pilotagem segura e pré-cadastramento de 
motofretistas, entre outras ações.
Em contrapartida, a diretoria da Abraciclo visitou a sede 
do CESVI no dia 25 de agosto. A visita também serviu 
como uma troca de ideias visando à realização, em ou-
tubro, do CERTA Motos, o próximo evento do Centro 
de Referência Técnica Automotiva. 

Fiat lança portal exClusivo 
para reparador

O CESVI BRASIL foi convidado para o evento de lançamen-
to, pela Fiat, de um portal exclusivo para o reparador. Por 
meio do endereço www.reparadorfiat.com.br, o profis-
sional de oficina pode se cadastrar gratuitamente e, logo 
depois, acessar diversas informações da fabricante. 
“Acreditamos no reparador como um parceiro da mon-
tadora e da sua rede de concessionárias”, afirma Virgílio 
Silva, gerente de P&A e marketing de pós-vendas da Fiat 
Automóveis. “Por isso, estamos aperfeiçoando o contato 
direto e também o suporte técnico para este profissional 
a fim de facilitar o seu trabalho. Nosso foco é também o 
consumidor Fiat que procura seu mecânico de bairro”. 
No portal, o reparador pode encontrar as seguintes 
informações:

Catálogo de peças –•	  todo o catálogo de peças e 
códigos Fiat destinado ao mercado independente 
de reposição está on-line para facilitar e aperfeiçoar 
os pedidos do reparador, diminuindo o tempo de 
compra e entrega de peças e, consequentemente, o 
tempo de reparo do veículo.
Manutenção fácil –•	  dicas de reparo passo-a-passo 
por veículo e/ou sistemas de todos os veículos Fiat 
produzidos no Brasil com data retroativa a partir 
de 2007.
Palestras –•	  material e calendário do ciclo de palestras 
da Fiat. 
Dicas –•	  informações sobre assistência técnica e re-
paros rápidos.
Comparativos –•	  neste item, o profissional terá acesso 
aos comparativos de peças genuínas Fiat e outras 
produzidas no mercado independente. 
Casos de sucesso –•	  espaço em que o reparador pode 
relatar e trocar experiências de sucesso no trabalho 
com automóveis.
Notícias –•	  principais novidades da fabricante. 

CESVI em Brasília

Convidado para participar de audiência pública, 
na Câmara dos deputados, o CESVI deu sua con-
tribuição, no dia 1º de setembro, para um debate 
sobre as revisões e alterações que ocorrerão no 
Código de Trânsito Brasileiro, relacionadas ao 
Projeto de Lei 2.872/08, de autoria do deputa-
do Carlos Zarattini, e que teve como relatora a 
deputada Rita Camata.
Na ocasião, o CESVI se propôs a contribuir com o 
governo, oferecendo informações técnicas sobre 
segurança viária e veicular, artigos, matérias e 
pesquisas próprias ao site da Frente Parlamentar 
do Trânsito Seguro. O objetivo é tornar o site uma 
referência na consulta de informações relaciona-
das ao tema da segurança viária. 
Mais uma vez, o CESVI é chamado a colaborar, 
com seu know-how, para a evolução da segu-
rança no trânsito, dando continuidade a uma 
participação que já se dá pela presença do centro 
em câmaras temáticas e na interação com políti-
cos, departamentos de trânsito e outros órgãos 
governamentais. 

NOVA DIRETORIA E CONSELHO
Parceiro do CESVI na certificação de oficinas, o IQA (Instituto 
da Qualidade Automotiva) elegeu novos membros para seu 
conselho diretor, seu conselho fiscal e diretoria executiva para o 
período 2009-2011. São 32 dirigentes ligados à cadeia automo-
tiva, e também a associações de classe nas áreas de qualidade, 
plástico, vidro e engenharia, além de institutos de pesquisa, 
órgãos do governo, indústrias e representantes de entidades 
fundadoras do Instituto.
Ali El Hage, representante do Sindipeças (Sindicato Nacional da 
Indústria de Componentes para Veículos Automotores), foi reeleito 
presidente do conselho diretor, que contará com quatro novos 
conselheiros: Edvaldo Cardozo Araújo, João Pablo Lopez Teruel, 
Mário Morelli e Werner Odenheimer. 
À frente da diretoria executiva, permanece Marcio Fontoura Mi-
gues, que representa a Anfavea (Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automotores). A diretoria tem como novo inte-
grante Antônio Carlos Bento de Souza, do Sindipeças, enquanto o 
conselho fiscal tem um novo titular: Marco Antônio Saltini.
A nova diretoria e o conselho têm como metas ampliar os serviços 
do IQA na comunidade automotiva, tanto no aftermarket como 
na indústria, na certificação dos sistemas de gestão, de produtos 
e serviços. Outra frente que o Instituto passará a atuar mais forte-
mente é na ampliação, junto ao governo federal, da homologação 
de produtos e na certificação compulsória de itens automotivos 
diretamente ligados à segurança veicular. 

O treinamento “Atualização em Perícia de Trânsito”, 
que envolveu 150 peritos criminais de todo o Brasil, 
foi realizado no Instituto de Criminalística de São 
Paulo, entre os dias 3 e 7 agosto, e teve o apoio 
do SindSeg-SP.
Organizado pela Senasp (Secretaria Nacional de Se-
gurança Pública e Cidadania), o curso contou com a 
participação de Sergio Ricardo Fabiano, superinten-
dente de negócios do CESVI, que ministrou palestra 
sobre crash-tests. 
Gerson Burin, analista técnico do centro de pesquisa, 
também participou do evento, com a apresentação 
da metodologia de classificação de danos no veículo, 
PMG (pequena, média e grande monta), de acordo 
com a Resolução 297, do Contran. O perito Roberto 
Fonseca, do Instituto de Criminalística, constatou que 
o conteúdo levado pelo CESVI contribuiu para esclare-
cer questões e gerar discussões entre os participantes. 

“Além da atualidade do tema, a qualidade técnica e 
a clareza das explicações foram, sem dúvida, o fecho 
técnico do treinamento”, avaliou Fonseca. 

Realização:

Apoio:

Diretoria da Abraciclo em visita ao CESVI

Home-page do portal www.reparadorfiat.com.br
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Notas
O oitavo •	 Congresso Brasileiro sobre Acidentes e Me-
dicina de Tráfego, da Abramet, teve como tema “Na 
direção da vida”. O CESVI participou com a palestra 
“Ver e Ser Visto no Trânsito à Noite”, ministrada pelo 
supervisor de segurança viária, José Antonio Oka. 
Outros destaques: “Ações do Denatran no Âmbito do 
Sistema Nacional de Trânsito”, por Alfredo Peres da 
Silva, diretor do Denatran, e “Internações Hospitalares 
no Brasil em 2008 – Reflexos da Lei Seca?”, pela Dra. 
Maria Helena Prado de Mello Jorge. 

No dia 13 de agosto, o CESVI recebeu a visita de José •	
Guedes Pereira, presidente do Sindicato das Auto 
Moto Escolas e Centros de Formação de Condutores 
no Estado de São Paulo, e de Magnelson Carlos de 
Souza, presidente da Federação Nacional das Auto 
Escolas e Centros de Formação de Condutores. A 
reunião com a direção do CESVI teve como pauta a 
realização de ações conjuntas, visando ao aperfeiço-
amento do processo de formação de condutores. 

O tema •	 “reciclagem de veículos” conquistou espaços 
na mídia, impulsionado pela discussão promovida 
pelo evento do CERTA (Centro de Referência Técnica 
Automotiva) realizado em 25 de julho. O assunto ga-
nhou destaque em telejornais como Jornal da Record, 
Jornal da Band, Jornal da Gazeta e o programa Auto 
+, da Rede TV. As mídias especializadas no universo 
de carros, Quatro Rodas e Auto Esporte, também 
dedicaram espaço ao tema, assim como as revistas de 
seguros, Apólice e Cobertura, entre outras. 

O CESVI enviou carta diretamente ao presidente Luís •	
Inácio Lula da Silva. O assunto: a posição do centro 
contrária à regulamentação da atividade de mototáxis, 
que o CESVI considera extremamente danosa à segu-
rança do trânsito. 

loCadora é treinada 
em orçamentação

No começo de setembro, o CESVI realizou 
o primeiro de uma série de treinamentos 
para a rede Localiza, de locação de auto-
móveis. A primeira turma recebeu infor-
mações sobre técnicas de orçamentação. 
“O aprendizado é notório e o treinamento 
CESVI poderá ser aplicado no cotidiano 
da empresa, influenciando positivamente 
nossos resultados”, afirma Willer Mello, 
supervisor de gestão e manutenção de 
frota da empresa. “A primeira turma voltou 
muito animada com o treinamento ofere-
cido, principalmente com a parte prática. 
Crédito à qualidade na organização do 
evento e ao instrutor Gérson, que o tornou 
bastante motivador”.
A previsão é de que, até o fim de 2009, cer-
ca de 140 profissionais da Localiza passem 
pelo treinamento do CESVI. 

No dia 29 de julho, foi assinado o convênio entre 
o CESVI BRASIL e a Anfir (Associação Nacional 
dos Fabricantes de Implementos Rodoviários). O 
objetivo é a realização de trocas de informações 
técnicas entre as duas partes.
“Com este convênio com o CESVI, temos a pos-
sibilidade de difundir dados técnicos dos nossos 
produtos para um público que depende dele, que 
são as seguradoras, montadoras e oficinas de re-
paração”, aponta Mario Rinaldi, diretor executivo 
da Anfir. “Além disso, temos a chance de levar o 
universo de informações levantadas pelo CESVI 
para as nossas associadas”.
Fundada em 1980, a Anfir é uma entidade que 
congrega mais de 120 associadas e mais de 700 
afiliadas, de pequenas a grandes empresas ligadas 

ao segmento de transporte de cargas. São com-
panhias responsáveis pela fabricação de todos os 
implementos rodoviários utilizados no Brasil. 

troca de informações com setor de implementos rodoviários

José Aurelio Ramalho, do CESVI, e Mario Rinaldi, da Anfir 




