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UMA NOVA 
REFERÊNCIA 

PARA O MERCADO

Quem já teve contato com o trabalho desenvolvido 
pelo CESVI conhece os nossos objetivos: ser fonte 
de informação técnica para o mercado, referência 

em pesquisas e estudos automotivos, contribuir para
a decisão mais embasada por parte de todos os 
envolvidos na cadeia automotiva – inclusive o consumidor.
Hoje, somos muito reconhecidos por uma série
de índices que lançamos como pontas de icebergs
de estudos profundos e inovadores. O mais conhecido 
deles é o CAR Group, que classifica veículos de acordo 
com a facilidade e o custo do reparo na eventualidade 
de uma colisão. É um trabalho com reflexos diretos
no preço do seguro, uma vez que a reparabilidade
do carro é um elemento forte na matemática que 
chega aos valores pagos pelo segurado.
Nosso Índice de Visibilidade compara os veículos 
de acordo com o campo de visão proporcionado ao 
motorista, um aspecto muito relevante no que diz 
respeito à segurança ao dirigir. Já o Índice de Danos 
de Enchente aponta quais veículos são mais ou 
menos vulneráveis aos possíveis danos de quem se vê 
envolvido em um alagamento. E o Índice de Segurança 

destaca os modelos mais completos do ponto de vista 
da segurança ativa e passiva.
Agora, por meio da Revista CESVI, temos a satisfação 
de lançar mais uma importante referência para
o mercado: o Índice de Furto. Ele classifica veículos
de acordo com a quantidade de componentes antifurto, 
que vão dificultar a vida dos ladrões.
Levando-se em consideração que o histórico de roubo 
e furto de cada modelo é item importantíssimo na 
avaliação das seguradoras, nem preciso dizer o quanto 
o nosso estudo deve contribuir para as conclusões
do mercado segurador no que tange à precificação. 
E, convivendo no ambiente inseguro e violento das 
grandes cidades, sei também que essa informação 
técnica vai servir ao consumidor – exatamente quem 
sofre o grande trauma de ter um carro furtado,
o patrimônio pelo qual ele tanto lutou.

Tenha uma ótima leitura.

Almir Fernandes
Diretor de Operações
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digital
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  Ilustração
 Textos

Confira
video online

Matéria de capa

Índice de Furto
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ENsAIOs DE 
IMPACTO:
NOVO C3

Hatch da Citroën 
tem desempenho 
excepcional 
nas avaliações 
do CEsVI e 
obtém melhor 
classificação 
da categoria

Claudemir Rodriguez

Divulgação
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U m hatch premium, com um grau 
a mais de sofisticação para 
a categoria. É o que a Citroën 

buscou para o lançamento de seu
Novo C3. O maior exemplo disso
talvez seja o para-brisa Zenith, 
com 1350 mm de comprimento, 
proporcionando um aumento 
impressionante de 80% no campo
de visão. Os detalhes cromados
do acabamento também contribuem 
para a beleza do conjunto.
Mas as boas novas não se restringem
ao visual do carro. Nos ensaios
de impacto realizados pelo CESVI,
o Novo C3 mostrou que também
é bom de batida.
Obteve a classificação 13 no ranking 
CAR Group (que vai de 10 a 60, sendo 
10 a melhor nota), superando o ótimo 
desempenho do Volkswagen Fox
e se tornando o campeão 
da categoria hatch compacto.
A seguir, você vai conhecer
os detalhes do comportamento
do Novo C3 nos estudos
de reparabilidade do CESVI BRASIL.
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Divulgação

Alexandre M. Xavier

Impacto dianteiro
Entre os carros que fazem parte da categoria hatch compacto, o Novo C3 foi 
o que apresentou o menor custo total de reparação dianteira, o que justifica 
sua estreia já na primeira posição do ranking CAR Group. 
Um dos fatores que contribuíram para isso, além dos preços competitivos 
das peças, foi a presença de uma travessa com crash-box, tanto na dianteira quanto 
na traseira do veículo. Além dessa travessa, um absorvedor de impacto também 
contribuiu para uma quantidade menor de peças danificadas na colisão.
O crash-box e o absorvedor cumpriram com suas funções em absorver parte 
da energia do impacto, pois a única peça estrutural atingida foi a extremidade 
da longarina – e que pôde ser reparada.
Para a dianteira, foi necessário realizar um rápido processo de estiramento 
(justamente para o reparo da extremidade da longarina), mas é importante ressaltar 
que alguns componentes mecânicos, como o radiador e o eletroventilador, 
não foram atingidos. O condensador do ar-condicionado apresentou um pequeno 
dano na região do impacto, mas também pôde ser reparado, não precisou de substituição. 
Um destaque no estudo do CESVI foi o fato do capô do Novo C3 não ter sido 
atingido no impacto – algo que ocorreu com seus concorrentes. 

Impacto traseiro
O baixo custo total da reparação traseira foi importante para que o veículo chegasse
à primeira posição da categoria.
Embora a travessa com crash-box não tenha eliminado a necessidade de um estiramento
da parte traseira do veículo, devido ao assoalho do banco traseiro ter sido atingido
no impacto, o resultado da absorção da energia foi ainda melhor que o obtido na parte dianteira. 
Apenas quatro peças foram atingidas no impacto traseiro, sendo que só uma delas teve
de ser substituída: a travessa com crash-box, projetada exatamente para receber 
deformações em impactos de baixa velocidade.
Além da longarina da lateral direita não ter sido atingida, foi possível efetuar o reparo
do para-choque, do escapamento e do assoalho traseiro.
A pequena quantidade de peças danificadas fez com que o custo de materiais e insumos
de pintura fosse baixo, contribuindo para a excelente classificação no ranking CAR Group.
Os componentes que precisaram ser substituídos foram: para-choque traseiro,
moldura cromada do para-choque, travessa com crash-box e rebites de fixação. 
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FICHA TÉCNICA DO NOVO C3

Motor / Posição
Construção
Cilindrada
Nº de válvulas
Combustível
Potência

Torque

Câmbio

Tração
Direção
Suspensão dianteira
 
Suspensão traseira

Sistema de freio

Freio dianteiro 
Freio traseiro

Altura
Largura carroceria
sem retrovisores

Comprimento
Entre-eixos
Peso
Tanque

Porta-malas
Pneus e rodas
Carroceria

No de portas
No de ocupantes
Categoria

Dianteiro / Transversal
4 cilindros em linha

                        1.449 cm3                                                                                1.587 cm3 

8 válvulas                            16 válvulas
Gasolina e/ou etanol

  89cv a 5.500 rpm (gasolina)      115cv a 6.000 rpm (gasolina)
 93cv a 5.500 rpm (etanol)         122cv a 5.800 rpm (etanol) 

13,5 mkgf a 3.000 rpm (gasolina)    15,5 mkgf a 4.000 rpm (gasolina)
14,2 mkgf a 3.000 rpm (etanol)       16,4 mkgf a 4.000 rpm (etanol)

                                 Manual (5 frente e 1 ré)                         Automático sequencial
Dianteira
Elétrica 

Tipo Pseudo McPherson, independente, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos 
telescópicos e barra estabilizadora

Travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra 
estabilizadora

Freios ABS + REF (Repartidor Eletrônico de Frenagem)

    Discos sólidos                       Discos ventilados
Tambor

1.521 mm

1.708 mm

3.944 mm
2.460 mm

1.081 kg                  1.110 kg                   1.139 kg                      1.202 kg
55 litros

300 litros
 195/60 R15 (liga leve) 195/55 R16 (liga leve)

Monobloco

5 portas
5 lugares

Hatch compacto

VERSÃO
1.5 ORIGINE

8V FLEX
1.5 TENDANCE

8V FLEX
1.6 EXCLUSIVE

16V FLEX
1.6 EXCLUSIVE BVA

16V FLEX
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ENsAIOs DE 
IMPACTO:

JAC J6

Batemos a minivan 
chinesa. Confira
o desempenho
do veículo
nos crash-tests
e avaliações
do centro
de pesquisaEstevam Prado Barbosa Silva
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s im, o CESVI já tem estudado os veículos chineses que estão desembarcando no Brasil.
Tudo para apresentar ao consumidor daqui, em primeira mão, as avaliações sobre modelos
que têm gerado muita expectativa no nosso mercado.

Desta vez, a nossa pista de crash-tests recebeu a J6, da Jac Motors. Trata-se de uma minivan,
que pode vir em cinco ou sete lugares, com motor 2.0 16v, e freios a disco nas quatro rodas,
que contam com sistemas ABS (antibloqueio das rodas) e EBD (que controla eletronicamente
a distribuição da força da frenagem em cada roda).
A seguir, você confere como a J6 se comportou nos ensaios de impacto promovidos pelo CESVI BRASIL.
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Divulgação

Alexandre M. Xavier

Impacto dianteiro 
A J6 possui um absorvedor de polipropileno, que tem a função de absorver parte 
da energia do impacto em colisões de baixa velocidade. Esse absorvedor exerceu 
de forma satisfatória a sua função, pois evitou que componentes mecânicos, como 
o radiador, o eletroventilador e o condensador do ar-condicionado, não fossem atingidos 
nesse tipo de simulação.
Porém, a ausência do crash-box fez com que uma grande quantidade de peças tivesse 
de ser substituída na parte dianteira. Houve necessidade do processo de estiramento, 
além da substituição parcial da longarina dianteira esquerda, da travessa inferior 
do radiador e dos alojamentos dos conjuntos ópticos.
O alto custo da reparação dianteira, quando comparado com o de seus concorrentes, 
foi o fator que influenciou para a terceira colocação do veículo no ranking CAR Group 
de sua categoria.
Todos esses componentes tiveram de ser substituídos: capô, dobradiças do capô, 
para-choque dianteiro, suporte inferior de fixação do para-choque, grade do radiador, 
moldura central de fixação da placa, moldura do farol de neblina, absorvedor 
de impacto, presilhas de fixação do absorvedor de impacto, travessa frontal, conjuntos 
ópticos, alojamentos dos conjuntos ópticos, travessa inferior do radiador, longarina 
da lateral esquerda, para-lama, para-brisa, grade do para-brisa, presilhas de fixação 
(grade do para-brisa, para-barro, para-choque), suporte de fixação da bateria, 
ressonador do motor e ponta do duto de entrada do ar de admissão do motor.

Impacto traseiro
A região traseira da J6 não possui um crash-box ou um absorvedor de impacto, as conta 
com uma travessa central que também tem a função de minimizar danos em colisões 
de baixa velocidade. 
Essa travessa minimizou os danos, possibilitando o reparo de peças como a longarina 
do lado direito, o painel traseiro, o reforço inferior do painel traseiro, o fechamento desse 
painel, o assoalho traseiro, o complemento do assoalho, a lateral traseira, a caixa de roda, 
a soleira traseira e o suporte de fixação do escapamento.
Outro aspecto positivo da análise da traseira foi o fato da tampa traseira não ter sido 
atingida no impacto.
Os altos tempos de trabalho na bancada, mais funilaria e pintura, contribuíram para 
a classificação intermediaria da J6 na categoria minivan média. 
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FICHA TÉCNICA DA J6

Motor / Posição
Construção
Cilindrada
Nº de válvulas
Combustível
Potência
Torque
Câmbio
Tração
Direção
Suspensão dianteira 
Suspensão traseira 
Sistema de freio
Freio dianteiro 
Freio traseiro
Altura
Largura carroceria
sem retrovisores
Comprimento
Entre-eixos
Peso
Tanque
Porta-malas
Pneus e rodas
Carroceria
No de portas
No de ocupantes
Categoria

Dianteiro / Transversal
4 cilindros em linnha

1.997 cm3 

16 válvulas
Gasolina

136 cv a 5.500 rpm
  187 Nm a 4.000 rpm
Manual (5 frente e 1 ré) 

Dianteira
Hidráulico

Independente, tipo McPherson com molas helioidais e barra estabilizadora
Independente, tipo Dual Link com molas helicoidais e barra estabilizadora

Freios ABS com EBD
Discos ventilados

Discos sólidos
1.660 mm
1.775 mm

4.550 mm
2.710 mm
1.500 kg
68 litros

720 litros
Pneus de 205/55 R16 e rodas em liga de alumínio aro 16”

Monobloco
5 portas

5 lugares                                                      7 lugares
Minivan média

VERSÃO 2.0 16V GASOLINA 2.0 DIAMOND 16V GASOLINA
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NOVO ESTUDO DO CESVI 
APONTA VEíCULOS MAIS 
E MENOS VULNERáVEIS
à AÇÃO DOS BANDIDOS

Alessandro Rúbio

Alexandre Martins XavierÍNDICE
DE FURTO
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vários níveis de eficiência

Recorrer a esses acessórios não é novidade. 
Mesmo assim, muitos carros ainda são vendidos 
com dispositivos que não são 100% eficientes, 
porque podem ser desativados – ou burlados 
– por um ladrão experiente. O sistema mais 
bur lado pe los bandidos a inda é o comutador 
da  chave ,  p r i nc i pa lmente  os  comutadores 
l oca l i z ados  nas  por tas  e  nos  por ta -ma las .
Alguns sistemas desses podem ser facilmente 
violados, permitindo o acesso ao interior do veículo. 
Por outro lado, os vidros laminados poderiam 
ser muito mais usados do que são.
Como não quebram fac i lmente,  d i f icu l tam
um dos acessos prefer idos pe los ladrões:
as jane las do carro,  por onde conseguem
abr ir  o  ve ícu lo  por dentro.
Mas não é apenas com novas tecnologias
que as montadoras podem inibir o furto.
O posicionamento bem pensado de alguns 
itens, como a bateria do veículo, pode dificultar 
o desligamento de um alarme, por exemplo. 
Em alguns carros, os cabos da bateria são 
posicionados em regiões do cofre do motor, 
onde o acesso é fácil: nem precisa abrir o capô
para desativar os sistemas elétricos. 
O Índice de Furto do CESVI visa justamente
a identificar os veículos mais bem equipados
com dispositivos que dificultam ou inibem
o furto – aqueles que podem inf luenciar
a “escolha” do bandido na hora do crime.

v
ocê deixa seu carro na rua quando 
tem um compromisso qualquer?
A chance é grande de ele não 

estar mais lá na volta.
Os ladrões estão cada vez mais 
especializados – e ousados.
Em São Paulo, onde a frota cresceu 
6,65% de 2010 para 2011, o furto subiu 
4,26%. Já o roubo... cresceu 15,47%.
(dados da Secretaria de Segurança Pública).
A diferença entre roubo e furto
é a seguinte: o furto acontece quando
o ladrão leva seu carro sem ameaça 
ao proprietário; ou seja, quando não 
tem ninguém vigiando o automóvel.
O roubo é o que inclui a tal ameaça, 
do tipo “o carro ou a vida”.
Segundo as autoridades, o roubo está 
crescendo justamente porque o furto 
está ficando mais difícil. Quando
o ladrão tem problemas para sair
com o carro sem ninguém perceber,
só lhe resta ameaçar o dono para
que faça a máquina funcionar.
É um reflexo do trabalho
das montadoras no uso
de dispositivos que dificultam
a ação do criminoso.
Mas como é que você sabe se este 
ou aquele modelo é o mais protegido 
contra o furto? O CESVI vai te ajudar. 
O centro de pesquisa acaba de lançar 
seu Índice de Furto, um ranking 
que classifica os veículos de acordo 
com a quantidade de componentes 
de proteção instalados no carro. 
Isso inclui imobilizadores, chaves 
especiais, alarmes, travas e até 
vidros mais resistentes.
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Heróis da resistência
O Cruze, da GM, versão LTZ, foi o grande campeão do ranking, o veículo que, segundo as análises do CESVI,
é o mais bem equipado contra furto. Em segundo lugar, está o Ford Ka, versão Sport.
O ranking completo, você vê no site do CESVI: www.cesvibrasil.com.br

Ford Ka Sport – 3,5 estrelasGM Cruze LTZ – 4,5 estrelas

Método de classificação
Para chegar ao Índice de Furto,
a classificação dos veículos foi feita 
analisando tecnicamente todos
os componentes antifurto do carro
– em cada versão de cada modelo.
Os itens mais suscetíveis de serem 
burlados receberam notas inferiores. 
A classificação vai de 0 a 5 estrelas, 
com intervalos de 0,5 também.
Como é comum nos índices do CESVI.
O centro de pesquisa listou mais
de 100 versões dos 20 veículos
mais vendidos do Brasil, com base
no informativo da Fenabrave referente
ao primeiro semestre de 2012.
Confira a seguir quais são os itens 

avaliados na pesquisa do CESVI.

itens avaliados:
imobilizadores de ignição
São dispositivos desenvolvidos pelas montadoras para evitar
a partida do veículo sem sua chave original codificada. 
Tiveram sua instalação iniciada em meados da década
de 1990 no País. Hoje, todos os veículos nacionais possuem
um sistema imobilizador instalado.
Seu funcionamento se baseia na verificação do código
gravado no transponder (chip interno à chave, que armazena
a informação do código do imobilizador), que emite um sinal
com o código assim que a ela é energizada, ou seja, assim
que ela é inserida no comutador da chave ou no leitor
de cartão, ou ainda aproximada do veículo. 
Assim que a central do imobilizador verifica esse código,
ela analisa se ele está correto ou não. Caso o código coincida 
com o código da central, o módulo do imobilizador emite
um comando para que a central eletrônica libere a ignição
e a injeção do veículo, permitindo que se dê partida
no motor. Caso o código não coincida com o código da central 
eletrônica, esta não permitirá que a ignição e a injeção 
funcionem – e assim o motor não vai dar partida.
Essa ação é facilmente verificada por luzes de advertência 
no painel. Quando a luz do imobilizador se acende e se apaga 
rapidamente, é sinal de que a central fez a verificação,
e o código foi aceito pela central. Caso a central verifique
o código e ele não seja o correto, a luz se acende
e permanece acesa, não permitindo que o motor funcione.

Autoridades afirmam
que o tempo médio
para se furtar um veículo
é de aproximadamente 
40 segundos
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três gerações de imobilizadores
Os imobilizadores tiveram gerações distintas,
com tecnologias diferentes: geração 1, 2 e 3.

Geração 1
A cada partida do veículo, o código no transponder é lido pelos 
módulos do imobilizador e pelo ECU, que só liberam o funcionamento 
do veículo caso reconheçam o código que foi inicialmente gravado
na chave. Essa geração permite o uso de outras chaves, desde
que também sejam codificadas. O sistema permite a codificação
de um número limitado de chaves, e cada montadora possui
um procedimento específico para a programação delas.
A geração 1 de imobilizadores,  embora segura, possui um ponto fraco. 
Quando o transponder sofre ação do campo magnético
da antena do imobilizador, ele emite o sinal do código que está
na chave, por ondas de rádio. Um equipamento de clonagem
que simule esta situação pode ser utilizado para copiar o código
do transponder original e gravá-lo em uma nova chave.
Fazendo assim uma chave idêntica eletronicamente à original do veículo.

Geração 2
Ficou conhecida como “geração de código rotativo”. O funcionamento 
principal é o mesmo da primeira geração, mas, a cada partida
que se dá no veículo, o código muda – os módulos se comunicam
e escolhem um código para ser armazenado no transponder
da chave. Neste sistema, caso seja realizado um clone da chave 
original do veículo, as duas chaves possuirão o mesmo código.
No entanto, quando uma destas chaves for usada pela primeira vez, 
a outra perderá a sua funcionalidade, uma vez que o código terá sido 
alterado na utilização da outra chave.

Geração 3
O princípio do funcionamento do sistema é similar ao da segunda 
geração, porém seu código é variável e criptografado. Sua principal 
diferença está na forma de transmissão do código entre o transponder 
e o módulo imobilizador. O sistema fragmenta o código antes da sua 
transmissão ao módulo do imobilizador ou ao transponder da chave. 
Quando estes fragmentos chegam a eles, são remontados para
a verificação do código.
Desta maneira, é praticamente impossível a reprodução da chave
do veículo sem que haja os documentos e códigos agregados
à chave na hora da compra do veículo (aquelas etiquetas coladas
à chave reserva). Caso haja perda da chave com esse tipo
de tecnologia, em alguns modelos de veículo é necessário trocar 
todos os segredos mecânicos do carro. 

Chave
É a que abre a porta e dá partida no motor.
Mas ela também tem seus segredinhos. 

Chave com segredo mecânico - Tem sua parte 
metálica com diferentes desenhos e ranhuras 
características para cada miolo, mas pode
ter segredos repetidos (devido à limitação
de segredos) e é facilmente reproduzida
por chaveiros ou burlada por chaves michas,
ou outros tipos de técnicas.

Chave com segredo mecânico + transponder - 
Além do segredo mecânico, possui um dispositivo 
interno, chamado transponder, onde é gravado 
um código. Esse código é enviado ao módulo 
imobilizador que o analisa e verifica se está 
correto, permitindo ao módulo de injeção dar
a partida no motor. Caso o imobilizador identifique 
que o código está incorreto, ele não libera
o módulo de injeção para dar partida no motor. 
Esse tipo de chave já está na maioria dos veículos 
vendidos no País, e é mais difícil de ser clonada
que as chaves simplesmente mecânicas,
mas já há métodos que copiam esse modelo.

Chave cartão - Modelo que já não precisa
de segredo mecânico para suas ações.
Dá a partida no motor ao ser inserida no leitor 
de cartão que fica no painel de instrumentos. 
Possui segredo mecânico dentro do cartão, para 
eventuais emergências e necessidade de abertura 
de portas quando não há carga na bateria. 

Chave presencial - Última tecnologia em chaves 
automotivas, veio para facilitar e agregar mais 
segurança ao motorista. Não precisa ser inserida 
em nenhum compartimento para ser reconhecida
– a simples aproximação do veículo já possibilita
a abertura das portas. Ao entrar, permite que
o motorista dê a partida no motor sem precisar 
colocá-la em leitor de cartão ou comutador de chave.

Revista CESVI



18

Confira as diferenças entre 
vidros temperados e laminados 
quanto à resistência ao furto.
No site da empresa Saint-Gobain. 
http://migre.me/b73a9

Para evitar o furto
•	Evite	lugares	ermos	para	estacionar.
•	Use	estacionamentos	confiáveis
 em shows e eventos.
•	Ao	deixar	em	estacionamento,
 verifique os objetos que estão no veículo
 – na volta também.
•	Evite	deixar	objetos	de	valor
 (GPS, celular, bolsas, notebook...)
 em lugares visíveis dentro do veículo.
•	Quando	estacionar	na	rua,	verifique
 se todas as portas e todos os vidros
 estão fechados após sair e trancar o
 veículo, pois às vezes as travas podem falhar.
•	Se	observar	que	seu	veículo	está
 sendo furtado, não intervenha sozinho.
 Normalmente o assaltante não está
 sozinho e, na maioria das vezes, está armado.
•	Nunca	deixe	a	chave	na	ignição,	nem
 que seja por alguns segundos.

Para evitar o roubo
•	Diminua	a	velocidade	ao	se	aproximar
 de semáforo fechado sempre que
 possível – isso evita que você fique
 muito tempo parado e suscetível à ação
 de bandidos.
•	Evite	vidros	abertos	quando	estiver
 parado, o bandido sempre vai preferir
 o alvo mais fácil.
•	Quando	for	parar	na	rua,	procure
 as mais movimentadas, iluminadas
 e próximas do destino.
•	Ao	chegar	a	casa,	procure	observar
 o movimento da rua antes de abrir
 a porta ou portão.
•	Se	você	se	envolver	em	uma	colisão
 de pequeno dano, e isso tenha
 ocorrido em uma área isolada ou pouco
 movimentada, dirija-se para um local
 seguro antes de parar para verificar os danos.
•	Faça	as	manutenções	preventivas
 do seu veículo – isso pode evitar uma
 pane em lugares escuros e isolados.
•	Ao	sair	com	o	veículo,	lembre-se
 de travar as portas.

alarme
Velho conhecido dos motoristas, pode ser com sensor
de presença, sensor de movimento e sensores ultrassônicos,
que detectam quebra de janelas caso sejam quebrados.
Os alarmes têm a vantagem de serem dotados de avisos sonoros
e visuais (buzinas e setas ligadas quando disparados),
que despertam a atenção de quem passa. Em alguns casos, 
também são dotados de dispositivos que bloqueiam a injeção
de combustível ou a partida, não permitindo que o motor funcione.

trava de volante
Tem a função de não permitir que o volante seja virado, deixando 
o volante em uma mesma posição caso a chave correta não esteja 
inserida no comutador, no leitor de cartão ou dentro do carro em 
caso de chaves presenciais. 

vidro lateral laminado
É como um “sanduíche de vidro”, tendo como camada intermediária 
um material chamado PVB – Polivinil Butiral. Essa camada concede 
maior resistência ao vidro e dificulta a ação de bandidos por ser
mais difícil de quebrar do que o vidro comum.
Esse vidro laminado possui uma grande vantagem em relação
ao vidro comum, pois em simulações feitas pelo fabricante,
o tempo de retirada de um objeto de dentro do veículo por
um bandido chega a ser dez vezes superior ao tempo levado
em veículo com vidro comum.

Localização de bateria
A localização da bateria no compartimento do motor pode ser crucial
na desativação de alarmes. Em alguns veículos, os cabos de bateria
podem ser acessados e vistos sem precisar abrir o capô,
sendo alvo fácil para a desativação de alarmes e periféricos 
alimentados pela bateria.



Diminua sua inadimplência.
Fidelize seus clientes.
Aumente as suas vendas com  
a MAPFRE Capitalização.

São inúmeras vantagens:

•	Novos	clientes	para	aquisição	
	 de	produtos	e	serviços;	

•	Aumento	da	média	de	
	 produtos	comercializados;	

•	Estímulo	da	adimplência	dos	clientes;	

•	Produção	de	receitas	adicionais.

A MAPFRE Capitalização
oferece	uma	solução	que	
agrega	benefícios	à	sua	
empresa	e	valoriza	seus	
produtos	e	serviços.

Para mais informações, entre
em contato pelos telefones: 
(11) 2663-5110 / 5120 / 5122 / 5225

www.mapfrecapitalizacao.com.br
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André Horta

COMPARTILHAR O ESPAÇO PúBLICO NÃO 
É TAREFA FáCIL QUANDO SE TEM CAMINHõES, 
ôNIBUS, CARROS, MOTOCICLETAS, BICICLETAS 
E PEDESTRES ENVOLVIDOS. COMO ARRUMAR 
ESSE DESEQUILíBRIO DE FORÇAS? Alexandre Martins Xavier

eMobiLidade 
seGURança

os veículos de duas rodas têm sido considerados meios 
alternativos de transporte em razão dos baixos custos 
de aquisição e manutenção, e também por questões 

como preservação ambiental e agilidade no tráfego. 
A frota brasileira de motocicletas e motonetas aumentou 300% 
desde 2000, tendo sido estimada em 18,4 milhões em 2011. 
Também a bicicleta se afirma como meio de transporte no Brasil, 
num conceito adotado há muito tempo na Europa e na Ásia. 
Estima-se que na região metropolitana de São Paulo circulam 
600 mil bicicletas.
Os motivos para a aquisição de motocicletas vão desde suprir 
a carência do transporte público e substituir o carro até razões 
profissionais e de lazer. Esse cenário tem relação com 
a recomendação da Organização das Nações Unidas (ONU) 
para esta década de segurança viária, voltada ao incentivo 
a políticas e soluções de infraestrutura para proteger 
os usuários das vias, especialmente os mais vulneráveis. 
Seguindo a ordem do artigo 29, parágrafo segundo, do Código 
de Trânsito Brasileiro: “O trânsito de veículos nas vias terrestres 
abertas à circulação obedecerá às normas de circulação e conduta 
estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos 
de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança 
dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, 
pela incolumidade dos pedestres”.
O que isso quer dizer? Que quanto maior o veículo, mais cuidado 
ele deve ter em relação aos menores. 

A responsabilidade maior por evitar 
um acidente é de quem tem mais peso 
no equilíbrio de forças que é o trânsito.
Cidades como Barcelona, Madri e Bruxelas 
possuem estudos e políticas de incentivo 
ao uso de veículos sustentáveis, como 
motocicletas, motonetas e bicicletas, 
principalmente se movidos a energia elétrica, 
como opção à menor ocupação de espaço 
público em relação aos automóveis. 
O conceito europeu de mobilidade segura 
e sustentável é definido como o “direito 
dos cidadãos moverem-se em condições 
adequadas e seguras de mobilidade com 
o mínimo impacto ambiental1” .
A adequação para que tenhamos mais 
bicicletas e motocicletas no trânsito, 
e de forma segura, pode contribuir 
para a melhoria do tráfego. 
Os povos europeus e asiáticos,estes 
principalmente, já utilizam o transporte 
em veículos em duas rodas há 
várias décadas. Por isso estão mais 
familiarizados em compartilhar 
as vias – mas, mesmo assim, 
ainda existem as disputas por espaço.

1 Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 - Dirección General del Tráfico - Josefa Valcárcel – Madrid.
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na CHina
Questões ambientais e de tráfego tendem 
a se tornar fatores determinantes para 
políticas públicas futuras. A prefeitura 
da cidade de Guangzhou2, terceira maior 
cidade da China, decidiu adotar uma 
medida extrema: restringir o licenciamento 
de veículos novos. Trata-se de impor 
limitações ao uso de automóveis, pois 
os chineses entendem que questões 
de qualidade de vida estão à frente de 
crescimento econômico de curto prazo. 
Ademais, há a pressão pública por causa 
dos congestionamentos de tráfego e da 
poluição atmosférica, que podem repercutir 
nos custos de saúde e bem-estar social 
a longo prazo. 
O governo federal chinês, no entanto, está 
relutante em impor restrições adicionais 
aos automóveis por causa das preocupações 
com a indústria automobilística local e com 
a desaceleração econômica no país.
No Brasil, as características de tráfego 
das grandes cidades começam a incentivar 
a migração do automóvel para formas 
de transporte que privilegiam o deslocamento 
de maneira sustentável. Entretanto, 
ir de moto, de bicicleta ou mesmo a pé até 
o destino que se deseja não é tarefa das 
mais tranquilas.
É preciso estar atento às calçadas e faixas 
de pedestre em mau estado de conservação, 

assim como o pavimento da pista, tampas de bueiro desniveladas 
e buracos, além de se preocupar com o trânsito dos demais veículos 
e pedestres.

a ResPonsabiLidade é de todos
Caminhar, andar a pé, é com certeza a forma mais antiga 
de mobilidade, prática saudável que vem sendo subestimada 
na vida moderna. As bicicletas e motocicletas afiguram-se como 
forma de inclusão social às pessoas no sentido da mobilidade. 
Mas todas as pessoas que se deslocam no trânsito, seja qual for 
o meio de transporte, devem estar preocupadas em se comportar 
de maneira segura, evitar riscos desnecessários e a exagerada 
disputa por espaço nas vias.
Para tornar essa convivência social menos agressiva, as normas 
de circulação têm papel fundamental, devendo ser pragmáticas 
e claras ao prescrever regras de comportamento –  características 
que facilitariam o entendimento de condutores, pedestres e agentes 
de trânsito, a respeito do deslocamento em via pública.
Alguns exemplos previstos em lei ainda não são aplicados 
na prática. É o caso da autorização para conduzir ciclomotores 
– ACC, o licenciamento de bicicleta elétrica e a multa a pedestre. 
Estes procedimentos são capazes de melhorar as condições 
de segurança viária?
Portanto, desenvolver políticas de locomoção, aprimorar 
a regulamentação, aperfeiçoar a infraestrutura e adequar  
comportamentos são requisitos indispensáveis para oferecer 
melhores condições de segurança viária aos pedestres 
e veículos vulneráveis. 
Por outro lado, é possível começarmos a exercitar os mais 
simples princípios de segurança viária, cumprindo regras básicas, 
como respeitar o semáforo vermelho – algo que tanto condutores 
de qualquer veículo como pedestres são capazes de cumprir.

2 A Chinese City Moves to Limit New Cars – The New York Times - Keith Bradsher – 04/09/2012.



RCAR: ONDE
A MáGICA ACONTECE

Wilf Bedard,
Secretário-geral do RCAR

“temos interesse num 
envolvimento maior

dos centros de pesquisa
nos estágios preliminares

de design e avaliação
do veículo, incluindo todo 

o trabalho inicial
de desenvolvimento 

da montadora”

    Alexandre Carvalho dos Santos

você já deve saber que o Cesvi trouxe tecnologias 
e práticas internacionais para os setores 

de reparação e de seguros no brasil. 
Mas você sabe de onde vem esse conhecimento?
além dos estudos desenvolvidos aqui mesmo, 
na sede do centro de pesquisa, em são Paulo, 
o Cesvi conta com informações do mundo todo, 
graças ao intercâmbio que pratica com centros  
de outros países. 
essa troca de know-how se dá principalmente graças 
ao RCaR (Research Council for automobile Repairs), 
um conselho internacional de centros de pesquisa 
dedicados ao estudo da reparação automotiva 
e da segurança viária – do qual o Cesvi bRasiL 
faz parte. Uma vez por ano, os 25 membros 
do conselho se reúnem numa grande conferência 
– cada vez acontece num país – e apresentam 
as novidades técnicas desenvolvidas em seus locais 
de origem. 
Para que você conheça mais sobre o RCaR 
e a importância dos centros de pesquisa, 
entrevistamos o secretário-geral do conselho, 
o canadense Wilf bedard.

Qual o principal objetivo da conferência anual do RCAR?

Embora ocorra muita interação entre os membros 
do RCAR, via internet, ao longo do ano, não há 
nada como um encontro cara a cara. Um ponto 
fundamental dessa experiência é a programação 
técnica da conferência. É quando acontecem mais 
de 50 apresentações feitas pelos 25 centros 
participantes, cobrindo toda a gama de atividades 
do RCAR. E, além disso, é uma ótima oportunidade 
de contato entre os representantes de cada país, 
um momento em que se dá o passo inicial para 
futuras colaborações.
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Como essa troca de informações vem a beneficiar
o consumidor local?

A velocidade com que os carros têm apresentado novas 
tecnologias é um desafio para os membros do RCAR?

É possível que a tecnologia de reparo de veículos venha 
a ter outro período de grande desenvolvimento?

Quais as mudanças de foco mais significativas do RCAR
ao longo dos anos?

O que podemos esperar desses estudos para um futuro próximo?

As montadoras têm reconhecido a importância dos centros 
de pesquisa?

As pesquisas do RCAR ao longo dos anos têm tido 
um papel muito significativo no desenvolvimento 
de diversas tecnologias. Para citar apenas alguns 
exemplos: equipamentos de retenção de cabeça mais 
efetivos, para-choques com absorvedores de energia 
e sistemas antifurto. Tudo isso tem contribuído para 
fazer com que andar de automóvel seja algo muito 
mais seguro para o consumidor local.

Entre os centros participantes, contamos com 
instalações muito bem equipadas e que estão 
na vanguarda da indústria. Isso possibilita que 
o RCAR lance diretrizes, normas de procedimento, 
padrões e estudos que deem conta dos avanços 
tecnológicos mais recentes. Todas as nossas 
informações ficam disponíveis no nosso site, 
para o uso das empresas envolvidas com o design, 
a fabricação, o reparo e o seguro de veículos. 
Além disso, em muitos países, nossos dados 
de crash-tests são utilizados para a precificação 
do seguro.

Com a ascensão de mercados emergentes como
o Brasil, a Índia e a China, e o interesse crescente 
do consumidor em questões como a segurança 
veicular e a proteção ao meio ambiente, podemos 
prever um aumento, em curto prazo, do investimento 
em tecnologias de reparo mais seguras, responsáveis 
do ponto de vista ecológico e também com melhor 
relação entre custo e benefício.  

No começo, nosso foco estava no design do veículo, 
nos métodos de reparo e na redução dos custos 
de reparo. Logo este foco se estendeu à prevenção 
do roubo de veículos, aos imobilizadores e à 
segurança viária. Os centros de pesquisa têm sido 
grandes defensores de inovações de segurança, 
como o controle de estabilidade eletrônica (ESC) 
e os sistemas de evitar ou minimizar os danos 
de uma colisão. O RCAR tem um grupo de trabalho 
voltado justamente para estudar a incidência 
e a severidade das batidas. 

Um exemplo são sistemas de prevenção de colisões 
que operam em uma gama de velocidades bem ampla 
e conseguem reduzir as batidas em até 25%. 
Há outros sistemas que detectam a presença 
do pedestre e evitam atropelamentos. 
E há tecnologias de comunicação pelas quais 
os carros “conversam” uns com os outros, de modo 
a evitar uma colisão mesmo sem a participação 
do motorista. Futuramente, vamos estudar 
a resistência do teto do veículo e desenvolver 
outros modelos de crash-tests.

Nos primeiros anos do RCAR, havia alguma incerteza 
sobre qual seria o papel dos centros de pesquisa. 
Logo essa dúvida se transformou em colaboração. 
Mas o RCAR quer ir além: temos interesse num 
envolvimento maior dos centros de pesquisa nos 
estágios preliminares de design e avaliação do veículo, 
incluindo todo o trabalho inicial de desenvolvimento 
da montadora. Queremos também ter um papel maior 
nas políticas governamentais, na defesa da segurança 
viária e da informação ao consumidor. Felizmente, 
a maioria de nossos membros se situa justamente 
nos países em que se dá a produção do veículo, 
o que faz com que as montadoras sempre levem em 
consideração a pesquisa do RCAR quando trabalham 
em novas plataformas. 
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Como você avalia a participação do CEsVI nos encontros 
do RCAR?

É muito importante para o RCAR, ter uma 
representação regional forte em todas 
as partes do mundo, incluindo a América do Sul. 
E, felizmente, conseguimos isso com o CESVI 
BRASIL. O centro brasileiro está bem conectado 
aos setores de seguros e de fabricação de 
veículos. Além disso, tem alto prestígio em 
suas parcerias com o governo, promovendo 
a segurança no trânsito. Tem ainda um forte 
relacionamento com o mercado de reparação, 
avaliando tempos de reparo, fornecendo 
informação e treinamento. A importância dessa 
atuação do maior país da América do Sul fica 
claramente demonstrada nas apresentações do 
CESVI em nossas conferências. É uma presença 
que transmite muita força e confiança.
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Alexandre Carvalho dos Santos

DESDE SEUS PRIMóRDIOS, O CINEMA TEM UM CARINHO ESPECIAL 
PELOS CARROS. Há DESDE COMÉDIAS ATÉ DRAMAS EM QUE SÃO ELES 
A VERDADEIRA ATRAÇÃO DO FILME

CaRRos qUe vaLeM 
o inGResso

os mais novos podem achar que Velozes e Furiosos foi 
o primeiro filme em que os carros eram as estrelas. 
Mas a verdade é bem outra. Aliás, um século antes 

desses rachas ganharem as telas, Runaway Match (1903), 
um filme mudo, inaugurava o que é praticamente um gênero 
dentro do cinema: o dos filmes em que o ator principal 
tem quatro rodas.
Ou seja, os filmes de carro praticamente nasceram junto 
com a “sétima arte”. 
E continuam firmes e fortes até hoje. Os mais populares 
costumam ser os que envolvem pegas e perseguições 
nas telas. Daí o sucesso de Velozes e Furiosos. 
O corre-corre pode dar sono para as meninas, pode 
impacientar quem procura um roteiro mais inteligente, 
mas é certeza de ingresso vendido para quem é apaixonado 
por velocidade. 
A boa notícia é que nem sempre filmes de perseguições de carros 
são desprovidos de um conteúdo mais interessante. 
Um bom exemplo é Um Golpe à Italiana (1969), filme com 
Michael Caine no elenco (o Alfred dos últimos filmes 
do Batman). 
É a história de um plano de assalto eletrizante, em que 
a fuga dos ladrões vai contar com um congestionamento 
infernal na cidade de Turim. 
O ponto alto do filme é a perseguição da polícia aos Mini Coopers 
usados pelos assaltantes – sim, já havia Minis nos anos 60. 
O filme tem estilo e a ironia característica do humor inglês.
Fez tanto sucesso que teve um repeteco em 2003: 
Uma Saída de Mestre, com Mark Wahlberg, Charlize Theron e... 
os Mini Coopers, claro.à Prov
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MatadoRes
E você sabia que já houve carro protagonista de filme de terror? 
Foi o Plymouth Fury vermelho de Christine, O Carro Assassino (1983), 
um clássico do diretor John Carpenter. 
A trama: um garoto nerd se apaixona pelo carro antigão e cuida dele 
com um carinho para lá de estranho. No processo, o próprio garoto 
vai se transformando, assumindo uma personalidade arrogante e perversa, 
enquanto o carango ganha vida e vontade própria. Ai de quem se meter 
no caminho dessa dupla...
O filme é baseado num romance de Stephen King. Na época, a popularidade 
do escritor já era tanta que os produtores nem esperaram o lançamento 
do livro para que o longa-metragem começasse a ser filmado

UM HoMeM veRsUs a indústRia
Outra produção muito acima da média é Tucker – Um Homem 
e Seu Sonho (1988), filme de Francis Ford Coppola, o mesmo 
diretor de O Poderoso Chefão.
Tucker se baseia numa história real, que diz muito sobre as relações entre 
a política e a indústria automobilística. 
Preston Tucker foi um visionário dessa indústria – no filme e na vida real. 
Pouco depois da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos assumiam 
de vez a liderança econômica no cenário global, Tucker resolveu colocar 
em prática o seu maior sonho: produzir o melhor carro do mundo, 
o Tucker Torpedo. 
De fato, seu modelo estava anos-luz à frente da concorrência. Tanto em 
matéria de engenharia quanto de segurança. O carro tinha recursos 
muito avançados para a época, como cintos de segurança e célula dos 
passageiros com deformação programada (lembre-se, estamos falando dos 
anos 40). O para-brisa ficava encaixado sobre uma espuma de borracha, 
fazendo com que saltasse para fora do carro em caso de colisão, evitando 
que os vidros atingissem os passageiros. As maçanetas internas ficavam 
em espaços internos das portas, também para que não machucassem os 
passageiros numa batida. Até o retrovisor interno era de plástico flexível.
Seu carro era tão bom – e tinha preço acessível – que o sonho do 
empreendedor começou a incomodar gente muito poderosa na indústria 
automobilística americana e no governo também. O homem começou a 
ser atacado por todo lado, e o governo fechou sua fábrica, de modo que o 
“carro dos sonhos” nunca chegou a ter produção em massa  

nós desaConseLHaMos, Mas...
UMA DAS CENAS MAIS CLÁSSICAS DO CINEMA 
É JUSTAMENTE A DE UM RACHA. ESTÁ LÁ, EM 
JUVENTUDE TRANSVIADA (1955), A CENA EM 
QUE O REVOLTADO JIM STARK (INTERPRETADO 
PELO MITO JAMES DEAN) DISPUTA UMA 
CORRIDA NA DIREçãO DE UM ABISMO. 
O FIM DA CORRIDA É TRÁGICO, LóGICO, 
COMO COSTUMA ACONTECER COM A MAIORIA 
DOS RACHAS ILEGAIS.
ALIÁS, ATOR E PERSONAGEM SE CONFUNDEM 
AQUI: DOIDO POR VELOCIDADE, JAMES DEAN 
MORREU JOVEM, NUM ACIDENTE COM SEU 
MODELO ESPORTIVO.

Apenas 51 unidades foram fabricadas, e a maioria 
existe até hoje, na mão de colecionadores. 
O filme não chega a ser das melhores obras 
de Coppola, mas é lição de casa obrigatória para 
quem se interessa por engenharia automobilística. 
E deixa uma pulga atrás da orelha: como seriam 
os carros de hoje se a indústria automobilística 
não precisasse ter lucros enormes? 
Que outros recursos de segurança de última 
geração já poderiam ser uma realidade 
compartilhada por todos? 

Christine, O Carro Assassino
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ivulgação
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tucker – Um Homem e seu sonho (1988), de Francis Ford Coppola.
Leia sobre ele nesta matéria.

À Prova de Morte (2007), de quentin tarantino. Motorista psicopata (Kurt Russell) tem um carro 
“à prova de morte”, como diz o título do filme. Confiando na própria segurança, joga o carrão 
para cima de quem tiver o azar de cruzar seu caminho.

Christine, o Carro assassino (1983), de John Carpenter.
Leia sobre ele nesta matéria.

Crash – estranhos Prazeres (1996), de david Cronenberg. Após sofrer um sério acidente 
de carro, um produtor de TV (James Spader) conhece um grupo de pessoas que só têm 
estímulo sexual se envolvendo em batidas de automóvel.

Louca escapada (1974), de steven spielberg. Para quem gosta de filme de perseguição, 
é um prato cheio. Nesta comédia, toda a polícia do Texas vai atrás de um casal cujo marido 
foge da prisão para recuperar o próprio filho, que foi adotado. Ah, e é o primeiro filme 
de um tal de Spielberg, que ainda faria muita coisa boa depois disso.

Um Golpe à italiana (1969), de Peter Collinson.
Leia sobre ele nesta matéria.

as aventuras de M. Hulot no tráfego Louco (1971), de Jacques tati. Hulot é quase um Chaplin francês, 
personagem de vários filmes de Tati. Nesta comédia, ele trabalha como designer de carros. 
Para exibir seu novo modelo, ele viaja de carro para uma feira de automóveis em Amsterdã 
e, com suas trapalhadas ao longo do caminho, vai transformando as rodovias num caos sem fim. 

drive (2011), de nicolas Winding Refn. Dublê no cinema para cenas arriscadas 
com carros, um mecânico (Ryan Gosling) também trabalha como motorista 
para ladrões em fuga. 

se Meu Fusca Falasse (1968), de Robert stevenson. Nesta comédia, não tem dúvida: o ator 
principal é mesmo o temperamental fusquinha Herbie, que pensa por si mesmo, muitas vezes 
contrariando as decisões do motorista. Seria um ancestral dos carros com sistema 
de direção assistida, que estão surgindo?

de volta para o Futuro (1985), de Robert Zemeckis. Ok, não é exatamente um filme sobre 
veículos. Mas por ter o carro mais pop e carismático do cinema – o DeLorean “máquina 
do tempo” de Marty McFly (Michael J. Fox) – entra para a lista.

e o osCaR 
vai PaRa...

Confira nosso top 10 de filmes
em que o carro tem participação
mais do que especial. 
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ABS também impede travamento
das rodas em pista molhada

,

28

abs
aGoRa nas 
Motos
MAIS DE 26% 
DAS MOTOCICLETAS 
à VENDA Já 
TêM O SISTEMA 
QUE IMPEDE 
O TRAVAMENTO 
DAS RODAS

Luiz Marcos Gonçalves Júnior

Uma das causas dos frequentes 
acidentes de moto é a frenagem 

de emergência. Principalmente 
levando em consideração que muitos 
motociclistas – principalmente 
os de cidades grandes – conduzem 
de forma arriscada, muitas vezes 
em alta velocidade e no estreito vão 
entre os automóveis. 
Basta o mínimo deslocamento imprevisto 
de um dos carros para a moto ter 
de parar de repente, ou desviar no último 
momento. Um buraco na via é outro fator 
que pode exigir o uso do freio. 
Está pronto o cenário para um 
travamento das rodas da motocicleta, 
justamente o início de um processo que 
tem terminado em tragédia. Mesmo uma 
frenagem menos agressiva pode provocar 
esse travamento caso a pista esteja 
úmida, com pouca aderência.
É justamente para minimizar esse 
número de ocorrências que as fabricantes 

de motos começaram a instalar em seus produtos um velho 
conhecido dos automóveis: o sistema de frenagem ABS 
(antilock braking system). 
Este sistema gerencia a rotação das rodas, comparando 
os pulsos e identificando um eventual travamento. 
Ele alterna, de forma automática, a liberação e a aplicação 
dos freios, garantindo que as rodas não travem.
Uma observação: diferentemente do que ocorre com os carros 
– que obrigatoriamente deverão sair de fábrica com o sistema 
a partir de 2014 –, o uso do ABS nas motos ainda não passa 
por nenhuma obrigatoriedade. 
Mesmo assim, o uso tem aumentado. Uma análise de todos 
os modelos oferecidos atualmente pelas quatro principais 
montadoras de motocicletas demonstra que mais de 26% 
deles já contam com o ABS (de série ou como opcional).
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A Abraciclo, organização que representa 
os fabricantes de motocicletas, está 
realizando um estudo, juntamente com 
o Instituto de Ortopedia e Traumatologia 
do Hospital das Clínicas de São Paulo, 
para analisar as causas reais dos 
acidentes de trânsito envolvendo 

os Reais Motivos
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não é UMa FaCada 

Outra boa notícia é que ter ABS na moto não é tão caro. 
Uma pesquisa feita no Estado de São Paulo demonstra 
que a variação média de preços, entre modelos sem 
e com ABS, é de 7,95%. 
Uma diferença bem razoável já que estamos falando 
num sistema que pode fazer a diferença entre a vida 
e a morte do motociclista numa situação de emergência.

12,14%

4,43% 6,06%

11,41% 8,33%

8,82%

11,53%

8,31%

motociclistas. Segundo dados da entidade, o Brasil é o quinto 
maior produtor mundial de motocicletas, com uma fabricação 
anual de mais de 2 milhões de unidades e uma frota de mais 
de 18 milhões de motos. 
São Paulo é o Estado campeão de acidentes com motociclistas. 
Das quase 20 mil vítimas de acidentes hospitalizadas em 2011, 
quase 50% eram usuárias de motos.
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oFeRta de Motos
no bRasiL

vaRiação de PReço entRe ModeLos de diFeRentes FaiXas

Sem ABS 

Com ABS 
(de série 
ou opcional) 

26,03%

73,97%



Willians Araújo
e Alexandre Carvalho dos Santos
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sim, o Brasil está mudando. E isso, de alguma forma, vai obrigar diversos setores da economia
a mudar também. No caso das seguradoras, surge a necessidade de visualizar tendências
que já estão se desenhando no cenário atual – mudanças que envolvem questões como

a tecnologia, os valores éticos e sociais, e até o meio ambiente.

tecnologia
No que diz respeito ao veículo, o Brasil deu um passo muito grande 
nos últimos anos. Passamos da 10ª colocação mundial em número 
de emplacamentos, em 2004, para a 4ª posição no ranking. 
A evolução foi acompanhada por uma demanda por carros que estejam 
em linha com os lançamentos mundiais – isso significa mais tecnologia 
embarcada, uma novidade que exige uma capacitação da infraestrutura 
local em diversos níveis: da vistoria ao reparo. 
A consequência, para breve, pode ser um impacto direto nos 
serviços oferecidos.
Já quanto ao consumidor, o mercado precisa se preparar para novas formas 
de relacionamento. Facebook, Twitter e outras mídias sociais geram novas 
possibilidades para a seguradora e os corretores chegarem ao cliente.

a nova classe média
Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 
o Brasil tem deixado de ser um país 
de ricos e pobres, abrindo um espaço 
para a classe intermediária, a chamada 
“classe C”, já responsável por 54%
da população economicamente ativa. 
Surgem possibilidades de sucesso 
para um modelo de seguro popular, 
mais simples e voltado para a grande 
massa – com contratação facilitada, 
prêmio baixo e valores adequados 
à realidade da nova classe média.

CONFIRA AS TENDêNCIAS
DA ECONOMIA E DA SOCIEDADE 
QUE DEVEM MEXER COM
A FORMA COMO O SEGURO
É FEITO NO BRASIL

o aManHã das 
seGURadoRas



Meio ambiente 
Apólices mais preparadas para atender 
consumidores conscientes do ponto de 
vista ecológico ganham força na captação 
de novos mercados. Um seguro verde pode 

quais as principais tendências para o futuro do seguro?
A tendência é que as companhias acertem em três pontos que já deveriam 
ter sido estabelecidos há muito tempo: clareza, simplicidade e garantia
do pagamento. É assim que se gera confiança. Numa pesquisa que 
eu fiz 20 anos atrás, os clientes responderam que havia dois setores da 
economia de que eles desconfiavam muito: seguradoras e bancos. 
Como uma organização que vende justamente confiança pode passar 
essa imagem?
Isso se dá pelos contratos cheios de entrelinhas, pelo “segurês”, que 
é cheio de termos que o consumidor não entende, e por quem 
não cumpre o que foi combinado. Em vez de ter tanto foco em seus 
próprios produtos, a companhia deveria ter foco total no cliente.

Como desenvolver esse foco?
As marcas têm de reagir ao consumidor, e não esperar que ele 
reaja às ofertas da empresa. O nível mais alto de demanda hoje, 
por parte do cliente, é a possibilidade de criar o seguro de que ele 
precisa junto com a companhia. O sistema da seguradora deveria 
perguntar ao cliente: “que medo você tem?” E aí passar um check-list 
para o segurado explicar suas necessidades. E então vender um pacote 
personalizado, que pode incluir automóvel, vida, enchente, incêndio... 
No futuro, a seguradora não vai mais enxergar um cifrão no lugar do 
rosto do cliente. Ela precisará resolver o problema dele da melhor 
forma possível no momento em que ele estiver em crise.
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Com a internet, ficou muito mais fácil para a 
seguradora ter contato direto com o cliente... 
Como se trata de um mercado que se baseia 
em produtos complexos, que precisam ser 
explicados para o cliente, sempre haverá 
a necessidade da contratação passar pelo 
corretor. Na parte de frota, por exemplo, 
o bom corretor até ajuda o cliente a fazer 
análise de risco.

vai chegar um momento em que o brasil 
conseguirá ter uma cultura do seguro?
Nosso país é leviano em relação à prevenção 
de acidentes, e isso de um modo geral. 
Em países que já passaram por guerras 
ou por grandes desastres naturais, a cultura 
do seguro é bem consolidada.
O brasileiro está muito mais preocupado 
com o fim do mês do que com o fim 
do mundo. Nossa mentalidade de que 
o seguro é um mal necessário ainda 
precisa de um trabalho muito grande 
de conscientização, que demoraria, 
pelo menos, de quatro a cinco anos.

entrevista: 
edmour saiani
Consultor com grande conhecimento
de seguros – foi diretor de marketing
da Nacional Seguros –, Edmour Saiani 
criou a Ponto de Referência, empresa 
especializada em construção de cultura 
e gestão de atendimento e serviços.
Ele conversou com a Revista CESVI
sobre como enxerga as tendências
para o mercado segurador.

fazer sucesso a partir dessa constatação. A seguradora pode 
oferecer bônus para quem opta por uma oficina certificada com selo 
ambiental, e o processo todo pode utilizar peças úteis adquiridas 
de salvados – com menor custo e menor produção de lixo tóxico. 
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CONFIRA O QUE PODE E O QUE NÃO 
PODE NA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS 
DE RASTREAMENTO E BLOQUEIO
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o siM
e o não
da instaLação

oRGaniZação e PRoteção
De um lado, tudo bem. Você vê a proteção de vários componentes 
internos do veículo (volante, bancos, manoplas de câmbio e freio 
de estacionamento). Esta proteção é de suma importância, já 
que o instalador lida com vários componentes (fiação, motor, 
carroceria, forrações, molduras...), que não necessariamente 
estão limpos. 
Se a roupa do instalador fica impregnada com poeira, graxa, 
fluidos e outros resíduos comuns da instalação, pode danificar
os estofamentos e as forrações do carro. Como o instalador não 
vai ficar lavando as mãos enquanto trabalha, sem a utilização 
de capas, preservar a limpeza interna do carro fica praticamente 
inviável. Note também que, na foto da prática correta, o ferramental 
está inserido em bandeja plástica, que oferece organização e proteção 
dos componentes internos do veículo. 
Já na outra imagem, ferramentas como chaves de fenda, estilete 
e alicate podem provocar danos ao veículo. A própria fita isolante 
pode deixar marcas de cola nos estofados. E depois, para tirar, é 
aquele drama...
Nestas situações, o risco do instalador sentar sobre alguma 
ferramenta por acidente é grande, aumentando a chance de 
danificar alguma parte do veículo, além de ferir o profissional. 
Na foto do erro, você ainda vê fios do teste com lâmpada sobre
a coluna de direção. 
Aí temos dois equívocos: o uso do teste de lâmpada pode provocar 
curto-circuito e queima de módulos. Mexendo na fiação errada,
o instalador pode até acionar o airbag por acidente – e se ferir. 
O outro erro: o pano para limpar as mãos do instalador está 
sobre o console central do veículo. Mais uma vez, o risco é grande
de resíduos impregnarem a superfície do console e dos bancos.



 

Paulo Roberto Weingartner Júnior
Orientação técnica nas fotos: Everson Ferolla

você sabe o que pode acontecer se 
o sistema de rastreamento for mal 
instalado? O mínimo é o sistema não 

funcionar – e o proprietário do carro ver 
seu investimento ir por água abaixo. 
Mas há outros riscos aí: vai de uma 
pane geral no veículo até um incêndio. 
É por isso que a hora da instalação 
é tão importante. E a experiência 

do CESVI mostra que, muitas vezes, ela não é feita com 
os devidos cuidados. Já vimos problemas relacionados 
à instalação feita por profissionais sem conhecimento 
técnico para a atividade – ou que simplesmente estavam 
desatentos no momento de instalar. O resultado: erros 
em cadeia, que acabam trazendo uma série de problemas 
e riscos.
Para tudo sair certinho, apontamos os erros mais comuns 
e a forma como cada passo deveria ser dado. Confira a seguir.

de UniFoRMe
Na foto em que está 
tudo errado, você 
percebe que alicate, 
chave de fenda e estilete 
estão com suas pontas 
muito próximas do pé 
do instalador. 
A qualquer movimento 
do profissional, adeus 
carpete... 
E os parafusos estão espalhados no chão do veículo. A qualquer 
movimentação do instalador, um parafuso pode acabar debaixo do banco 
ou do carpete (note, na foto, que parte do carpete já está desencaixada 
de sua fixação original), ou até mesmo cair para fora do veículo. Na hora 
de fazer a montagem dos painéis, com certeza faltará parafuso para 
finalizar o trabalho.
Note ainda que alguns painéis do veículo e presilhas estão nesse 
mesmo ponto – o pé do instalador está sobre um destes painéis. 
Ou seja, o risco de quebra das peças é muito grande. 
Ainda nesta foto, pouco mais acima, você vê que o instalador está 
usando chave de fenda para desprender um painel do veículo. 
Procedimento incorreto, já que a chave de fenda pode provocar marcas 
irreversíveis no painel. Além do aspecto feio, deixa indícios de que 
determinada peça foi removida para a instalação de algo. 
Os bandidos especializados em veículos rastreados vão logo perceber...
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Já nas fotos de procedimento correto, o instalador 
está trabalhando com mais organização: 
a bandeja de plástico ajuda muito, com parafusos 
e ferramental bem dispostos para o trabalho. 
Os painéis foram alocados em um ponto seguro, 
onde não haverá o risco de alguém pisar e quebrar 
a peça. Note também que o instalador está 
vestindo avental, para não sujar os bancos 
do veículo. Esse traje também passa uma impressão 
melhor para o cliente – o uniforme pega bem. 
E o instalador está usando alavanca plástica 
para a remoção dos painéis. Esta ferramenta 
oferece um risco menor de danos permanentes, 
além de facilitar muito a remoção desses 
componentes automotivos.

Alexandre Martins Xavier



 

aCabaMento do CHiCote

Modo incorreto de acabamento, com cabos torcidos na extensão 
do chicote. Quando o instalador for inserir o acabamento, ficará evidente 
que determinado chicote elétrico foi mexido, deixando indícios para ladrões 
especializados. 
Outra característica é a emenda feita onde a fita isolante ficou evidente, 
com adesão deste insumo de forma bastante aleatória e sem critério. 
Note que fios do chicote apresentam-se sem isolamento, deixando exposta 
a malha metálica. O risco de esquecimento de um fio desses descascado 
pelo instalador é muito grande – chance de curto-circuito no futuro. 

Quer fazer certo? Realize o isolamento 
já na hora em que lidar com o fio. 
Melhor forma de se trabalhar com chicote 
elétrico é agrupá-lo da mesma forma que 
o chicote original, sem embaraçá-lo. As cintas 
plásticas permitem fazer este agrupamento 
da forma adequada e sem deixar evidente 
que houve intervenção aí. Sobras de fios 
e emendas ficam ocultas no interior do chicote.

Fita eM esPiRaL

Quem faz certo aplica fita no chicote em forma 
de espiral, semelhante ao acabamento original 
em chicotes neste modelo de veículo. 
Ao fundo, o ferramental se encontra devidamente 
alocado em bandeja plástica.
E o erro: o instalador torceu os fios do chicote 
e aglomerou fita de acabamento num ponto 
determinado do chicote. Provavelmente fez isso 
para ocultar emendas mal feitas, que ficaram 
com diâmetro grande demais. Para finalizar esta 
“obra de arte”, o instalador está usando cinta 
plástica com trava, muito provavelmente para 
garantir que a fita isolante não se desprenda.
Ora, se ele já sabe que a fita vai se soltar, 
é porque está usando material de baixa 
qualidade, que tem pouca aderência.  
Ainda nesta imagem, pode-se notar 
o ferramental alocado sobre o carpete 
do veículo, sem nenhuma proteção.
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E quais são as ferramentas certas? Na parte superior da imagem, 
ferro de solda convencional / filme plástico para proteção / soprador 
térmico para acabamento termorretrátil em fios. 
Na região intermediária da imagem, porta-estanho (para perfeita 
alocação deste insumo) / suporte para ferro de solda / ferro de solda 
a gás (para quando não se tem acesso à rede de energia elétrica 
para usar ferro de solda convencional) / fita isolante e fita dupla-face 
de boa qualidade.
Na região inferior, alicate adequado para conectores (note os pontos 
coloridos no ponto de prensagem de terminais - essas cores 
indicam onde deve ser prensado determinado tipo de terminal, 
de acordo com a bitola escolhida) / jogo de chave-torx / multímetro 
de boa qualidade. 

FeRRaMentas

Na situação errada, você vê ferramentas 
inadequadas para um trabalho de instalação 
– mas que muitos profissionais insistem 
em usar: chave de fenda com cabo quebrado 
e extremidade de contato com o parafuso 
desgastado / chave-canhão com extremidade 
adaptada e soldada / chaves desgastadas, 
sujas e com péssima aparência / estilete sem 
recuo da lâmina / maçarico a gás e isqueiro para 
acabamento termorretrátil (o risco de incêndio 
vai ser grande) / lâmpadas-teste, que podem 
provocar curto-circuito, queima de módulos 
e até mesmo o acionamento acidental de airbag.

PRoteGendo o voLante
Para que o volante não fique sujo de graxa 
ou outros resíduos, o certo é usar película 
plástica, que oferece boa proteção 
e facilidade na aplicação. 
Na foto, você vê que a película possui 
uma manopla, de modo que o instalador 
aplica facilmente a proteção no volante.
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sIsTEMAs DE RAsTREAMENTO E BlOQUEIO
Confira empresas e sistemas aprovados pelo CEsVI

O CESVI BRASIL realiza uma avaliação para apontar os sistemas de rastreamentoe bloqueio 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 Pesquisa 
& Desenvolvimento do CESVI. Estas realmente oferecem a segurança que você busca para o seu patrimônio.

sIsTEMA DE RAsTREAMENTO E BlOQUEIO DE VEÍCUlOs
EMPrEsa

Alltech
BR Lock Securit
Car System
Car System

CEABS
Celtec
Cielo Telecom
ENGESEG Rastreamento
FOCLOG Rastreadores
Graber Rastreamento
Graber Rastreamento
GSR TOP SAFE
Ipanema
Link Monitoramento
LocSat
Logikos
Logos
MF Segurança
Mirus Rastreamento
Nacional GPS
Nusa
Pósitron Rastreadores
Pósitron Rastreadores

Pósitron Rastreadores

Reforce
Sascar Tecnologia e 
Segurança Automotiva
Sascar Tecnologia e 
Segurança Automotiva
Servnac
SEGMINAS
SIM Track
SpySat Rastremanto
SUHAI Rastreamento
TotalSat
Tracker

Veltec Soluções 
Tecnológicas Ltda.
Vigauto
Volpato Rastreamento

EqUiPaMEntO

Continental VDO
BR Lock GPS/GPRS

Bloqueador Car System NS
Rastreador GSM/GPRS 

Car System
Ceabs GSM

Autocargo GPRS
Cielocel

Engetrack
Foclock GSM

Graber Rastreador Light
Graber Bloqueador
Autocargo GPRS
Autocargo GPRS

Link Auto
LocSat AVL GPS V

LR 800
Logosnet
Renatrack

Mirus Veicular
RST-VT

MXT 150/151
Bloqueador RDLink Pósitron

Rastreador Pósitron 
GPRS/GPS

Rastreador Pósitron 
GPRS/GPS com Alarme

MXT 150
Sascar GPS/GSM/GPRS

Sascar LOC RF

Autocargo GPRS
SEGCAR

SIM 300K
SpySat GSM

Suntech
TS Blocker 5000

Tracker Auto

MFA City

Vigauto
MXT 150/151

tiPO

Rastreador
Rastreador
Bloqueador
Rastreador

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Bloqueador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Bloqueador
Rastreador

Rastreador

Rastreador
Rastreador

Localizador

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Localizador

Rastreador

Rastreador
Rastreador

localização

GPS
GPS

-
GPS

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

-
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

-
GPS

GPS

GPS
GPS

Triangulação 
de Antenas

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

Aproximação 
de Antenas

GPS

GPS
GPS

Comunicação

GSM/GPRS
GSM/GPRS

Pager
GSM/GPRS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Pager
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Rádio Frequência
GSM/GPRS

GSM/GPRS

GSM/GPRS
GSM/GPRS

Rádio Frequência

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Rádio Frequência

GSM/GPRS
GSM/GPRS

tElEFOnE

(44) 3343-6644
(11) 2613-5601
(11) 5645-3355
(11) 5645-3355

(41) 3535-7400
0800 600  3800
(54) 3312-3399
(12) 2138-2815
(51) 3720-4241
(11) 3025-0119
(11) 3025-0119
(51) 3036-9000
(61) 3035-1500
(41) 3078-1700
(61) 3202-6041
(21) 3385-4333
(41) 3232-1200
(71) 2108-2688
(12) 3307-1002
(41) 3078-6564
(11) 3384-0035
(19) 3707-5600
(19) 3707-5600

(19) 3707-5600

(67) 3324-0160
(41) 3299-6004

(41) 3299-6004

(85) 4009-1999
(31) 2128-0808
(11) 2199-0701
(11) 2199-4455
(11) 3058-3350
(41) 2109-7709
(11) 3506-5701

(43) 2105-5000

(27) 3025-8080
(11) 3522-1111

sitE

www.patrimonium.net.br
www.brlock.com.br

www.carsystem.com
www.carsystem.com

www.ceabs.com.br
www.autocargo.com.br
www.grupocielo.com.br
www.engeseg.com.br
www.foclog.com.br

graber-rastreamento.com
www.graber-rastreamento.com

www.topsafe.com.br
www.empresaipanema.com.br

www.linkmonitoramento.com.br
www.locsat.com.br
www.logikos.com.br
www.logosst.com.br

www.mfseguranca.com.br
www.mirus.com.br

www.nacionalgps.com.br
www.rastrocompleto.com

www.positron.com.br
www.positron.com.br

www.positron.com.br

www.gruporental.com.br
www.sascar.com.br

www.sascar.com.br

www.gruposervnac.com.br
www.segminas.com.br
www.simtrack.com.br
www.spysat.com.br
www.suhai.com.br

www.totalsat.com.br
www.trackerdobrasil.com.br

www.veltec.com.br

www.grupovigserv.com.br/vigauto
www.volpatorastreamento.com.br
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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

sIsTEMA DE RAsTREAMENTO E BlOQUEIO DE CAMINHÕEs
EMPrEsa

Alltech
Brasiltrack
Carrierweb
CEABS
Cielo
ENGESEG Rastreamento
FOCLOG Rastreadores
GPS Conecta
Graber Rastreamento

Link Monitoramento
LOG2BR
Omnilink Tecnologia
Omnilink Tecnologia
Omnilink Tecnologia
Omnilink Tecnologia
Omnilink Tecnologia
OnixSat
OnixSat
OnixSat
OnixSat
OnixSat
Pósitron Rastreadores

Pósitron Rastreadores

Sascar Tecnologia e 
Segurança Automotiva
SIM Track
SOFTRACK
TESB
Tracker

Veltec

EqUiPaMEntO

Continental VDO
BTC 4000
CWSL-H

Ceabs GSM
Scorpion

MCH0010
Engetrack

FOCLOG GSM
Rastreador GPS Conecta

Graber Rastreador 
Inviosiga Caminhões
Logcasco Caminhão

Link Full
Omni Dual

Omni Super
Omni Flex

Omni Turbo
Omni Light

OnixSmart GPRS
OnixSmart Híbrido

OnixTrailer
OnixSmart Light

Cello - F
Rastreador Pósitron 

GPRS/GPS
Rastreador Pósitron 
GPRS/GPS selado

Sascar Full SAT/GPRS
SIM 300K
Softrack

Telefônica GSM
Tracker Caminhão

MFA City

tiPO

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
Rastreador
 Rastreador

Rastreador

Rastreador

Rastreador
Rastreador
Rastreador
Localizador

Rastreador

localização

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

GPS

GPS

GPS
GPS
GPS

Aproximação 
de Antenas

GPS

Comunicação

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Híbrida
Híbrida

GSM/GPRS
GSM/GPRS

GPRS/Inmarsat D
GSM/GPRS

GPRS/Inmarsat D
GSM/GPRS
GSM/GPRS

GSM/GPRS

GSM/GPRS

GSM/GPRS
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Rádio Frequência

GSM/GPRS

tElEFOnE

(44) 3343-6644
(31) 3224-5544
(21) 2187-8685
(41) 3535-7400
(54) 3312-3399
(12) 2138-2815
(51) 3720-4241
(21) 3564-7589 
(11) 3025-0119

(41) 3078-1700
(34) 3233-3430
(11) 3025-0119
(11) 3025-0119
(11) 3025-0119
(11) 3025-0119
(11) 3025-0119
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(43) 3371-3700
(19) 3707-5600

(19) 3707-5600

(41) 3299-6004

(11) 2199-0701
(19) 3344-9360
(11) 3120-7438
(11) 3506-5701

(43) 2105-5000

sitE

www.patrimonium.net.br
www.brasiltrack.com.br
www.carrierweb.com.br

www.ceabs.com.br
www.cielo.ind.br

www.engeseg.com.br
www.foclog.com.br

www.gpsconecta.com.br
www.graber-rastreamento.com

www.linkmonitoramento.com.br
www.log2br.com.br

www.omnilink.com.br
www.omnilink.com.br
www.omnilink.com.br
www.omnilink.com.br
www.omnilink.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.onixsat.com.br
www.positron.com.br

www.positron.com.br

www.sascar.com.br

www.simtrack.com.br
www.softrack.com.br

www.tesb.com.br
www.trackerdobrasil.com.br

www.veltec.com.br

sIsTEMA DE RAsTREAMENTO E BlOQUEIO DE MOTOCIClETAs
EMPrEsa

Graber Rastreamento
Graber Rastreamento
Pointer Brasil
Pósitron Rastreadores
Pósitron Rastreadores

Pósitron Rastreadores

Sascar Tecnologia e 
Segurança Automotiva
Tracker

EqUiPaMEntO

Graber Bloqueador Moto
Graber Rastreador Light Moto
Pointer Cellocator Cello F

Bloqueador RDLink Pósitron
Bloqueador RDLink 

Pósitron com Alarme
Rastreador Pósitron 
GPRS/GPS Selado

Sasmoto GPS/GSM/GPRS

Tracker Moto

tiPO

Bloqueador
Rastreador
Rastreador
Bloqueador
Bloqueador

Rastreador

Rastreador

Localizador

localização

-
GPS
GPS

-
-

GPS

GPS

Aproximação 
de Antenas

Comunicação

Pager
GSM/GPRS
GSM/GPRS

Rádio Frequência
Rádio Frequência

GSM/GPRS

GSM/GPRS

Rádio Frequência

tElEFOnE

(11) 3025-0119
(11) 3025-0119
(11) 3660-5600
(19) 3707-5600
(19) 3707-5600

(19) 3707-5600

(41) 3299-6004

(11) 3506-5751

sitE

www.graber-rastreamento.com
www.graber-rastreamento.com

www.pointerbrasil.com.br
www.positron.com.br
www.positron.com.br

www.positron.com.br

www.sascar.com.br

www.trackerdobrasil.com.br
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P A I N E l
desta vez, o cenário da Conferência do RCAR 

– realizada em setembro – foi a cidade 
de Dresden, na Alemanha. RCAR (Research 

Council for Automobile Repairs) é um conselho 
internacional de centros de pesquisa dedicados 
ao estudo da segurança viária e da reparação 
automotiva – com os mesmos propósitos 
do CESVI BRASIL. Uma vez por ano, os 25 
centros que são membros do conselho 
se reúnem em algum ponto do planeta 
para uma série de apresentações. 
É o momento em que há intercâmbio 
de tecnologias, métodos e padrões. Quando 
cada centro dá detalhes sobre os estudos que 
vêm promovendo, ou apresenta uma situação 
específica que sua região esteja vivendo 
– e as possíveis soluções para ela.
O CESVI BRASIL mais uma vez teve participação 
de destaque, com duas palestras. Apresentou 
seu recente estudo sobre reparo de microdanos. 
Mostrou, assim, que danos muito pequenos 
exigem técnicas próprias de reparação 
– e padrões de tempo também. Tais técnicas, 
segundo os estudos do CESVI, obtêm resultados 
superiores aos dos métodos tradicionais de 
reparo (confira mais detalhes sobre o estudo 
na edição 78 da Revista CESVI).
O outro assunto apresentado pelo CESVI foi 
o CINS – Centro Integrado de Sinistros. 
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Essa iniciativa do CESVI proporciona uma gestão técnica do sinistro 
de veículos, com vantagens para seguradoras, transportadoras e frotistas. 
Entre eles, destacam-se a redução do custo médio do sinistro, a prevenção 
ao retrabalho e o aumento da produtividade.
Aqui mesmo, na próxima edição da revista, você vai conhecer em detalhes 
os maiores destaques entre os estudos internacionais apresentados. 
Por enquanto, fique com um aperitivo:
•	O	Folksam,	da	Suécia,	apresentou	um	estudo	sobre	como	incentivar	o	bom	
comportamento do motorista, especificamente na redução da velocidade 
– reduzindo os riscos de colisão e também de emissão de gás carbônico. 
Trata-se de um sistema acoplado ao veículo que detecta os excessos 
de velocidade e avisa o motorista. Os excessos são registrados, 
e os motoristas com bom comportamento seriam premiados
com descontos de até 30% no prêmio do seguro.
•	Já	o	Cesvimap,	da	Espanha,	apresentou	um	software	que	faz	a	análise	
dos componentes da suspensão e do estiramento do veículo. Com base nos 
dados de alinhamento de cada modelo, o sistema permite identificar que 
parte do carro fugiu à geometria padrão – e quais ajustes são necessários.
•	O	KTI,	um	centro	de	pesquisa	alemão,	apresentou	um	estudo	que	
demonstra os riscos futuros de quem leva seu carro para serviços de reparo 
sem qualidade e padrão. A pesquisa revela que o reparo não profissional 
pode fragilizar a estrutura de absorção de energia do veículo, deixando-o 
mais vulnerável numa próxima batida – e, consequentemente, aumentando 
muito o risco à vida dos passageiros.
Quer mais? Então não perca a nossa próxima edição. 

Almir Fernandes, do CESVI, 
em apresentação

Cada vez mais, o CESVI tem se consolidado como ponto central 
de informação para o setor de rastreamento e bloqueio 
de veículos. Mês passado, o centro de pesquisa recebeu uma 

turma de dez profissionais da empresa Pósitron, que realizou um 
treinamento sobre carga.
A Pósitron é uma das três marcas da PST Electronics, e é prestadora 
de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos. O curso 
foi ministrado pelos especialistas Fábio Andrade e Valdir Oliveira. 

Rastreamento
de veículos
na sala de aula

Alexandre Martins Xavier

RCAR
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sempre com o objetivo de levar informações em primeira mão para 
o reparador e o consumidor, o CESVI já fez os estudos de visibilidade 
e de “danos de enchente” do recém-lançado Etios, o novo hatch 

compacto da Toyota. 
Em ambas as avaliações, o Etios ficou com uma classificação 
intermediária: 3 estrelas, numa escala que vai de 0,5 a 5.
Mas você sabe o que são esses índices do CESVI? A gente explica.
•	Índice	de	visibilidade	-	É	um	estudo	que	classifica	os	veículos 
de acordo com a visibilidade proporcionada ao motorista. Os fatores 
que influenciam na visibilidade são os vidros, espelhos retrovisores, 
a carroceria e os pontos cegos.
•	Índice	de	danos	de	enchente	-	Classifica	os	veículos	de	acordo	com 
os riscos que terão caso passem por uma área de alagamento. 

também em setembro, Emerson Feliciano, do CESVI, ministrou 
palestra em São Paulo no “Seminário sobre Salvados”, 
uma iniciativa da FenSeg e do Sindseg-SP.

O especialista falou sobre a Resolução 362, do Contran, que trata 
da classificação de danos em veículos que tiveram uma colisão, que pode 
ser de pequena, média e grande monta. A apresentação incluiu a exibição 
de um vídeo informativo desenvolvido pelo próprio CESVI.
O evento – exclusivo para companhias de seguros – foi dirigido para 
gestores da área de salvados, auditores, peritos, profissionais que atuam 
nas áreas jurídica, de sinistros e de controles internos. 
É o CESVI BRASIL cumprindo seu papel de proporcionar informação 
técnica para o mercado segurador. 

Toyota Etios: 3 estrelas

Pequena, média e grande monta

Esse estudo aborda os possíveis danos que 
os veículos possam sofrer em função de suas 
características mecânicas e eletroeletrônicas.
A possibilidade de danos por enchente 
é avaliada sob duas óticas: risco de sofrer 
o calço hidráulico e risco de comprometimento 
de seu funcionamento por danos em 
componentes fundamentais. 
O CESVI estuda os seguintes itens: sistema de 
admissão, sistema de escape, cilindrada do motor, 
taxa de compressão, alternador, centrais elétricas, 
sensor de oxigênio (lambda), sensor de rotação 
do motor, unidades de controle, embreagem.  

Divulgação

Divulgação
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num teste recente realizado pelo 
EuroNCap – órgão responsável pelas 
avaliações de segurança veicular na 

Europa –, o Volvo V40 conseguiu a nota 
máxima: 5 estrelas. Mas conseguiu ir bem 
além disso: foi considerado pelos pesquisadores 
da instituição como o veículo mais seguro 
de toda a história dos testes. O resultado 
extraordinário teve a ver com um sistema novo 
de airbag para pedestres.
A EuroNCap avalia o nível de proteção do 
veículo para ocupantes adultos e crianças, 
e também para pedestres, em batidas frontais 
e laterais. Avalia ainda o que o veículo tem 
de componentes de segurança, como sensor 
de cinto de segurança, controle eletrônico 
de estabilidade e limitador de velocidade. 

O mais seguro
de todos os tempos 

Blindagem cresce 
no País

D
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informação que diz muito sobre a insegurança 
do nosso país: a blindagem automotiva 
continua em alta por aqui. Segundo pesquisa 

realizada pela Abrablin (Associação Brasileira 
de Blindagem), 4.275 veículos foram blindados 
no primeiro semestre de 2012 – um aumento 
de quase 5% em relação ao mesmo período 
do ano passado.
São Paulo continua em primeiro lugar disparado: 
concentra 70% da produção de blindados. 
O Rio de Janeiro, em segundo, tem 12% da 
blindagem brasileira. O Estado de Pernambuco 
vem na terceira posição, com 4%.
Os carros mais blindados nos primeiros seis 
meses do ano foram os seguintes: 

Carros econômicos terão 
menos imposto

o novo regime automotivo, que entra em 
vigor em 2013, tem uma novidade muito 
interessante: as montadoras terão 

de fabricar carros com um consumo menor 
de combustível. As empresas concordaram 
em fazer uma redução de 12%. 
O prazo é 2017, mas quem reduzir antes 
ganhará bônus para uma redução da alíquota 
do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).
Haverá também uma cota de importação para 
as montadoras sem o aumento de 30 pontos 
de IPI – aumento direcionado para as empresas 
importadoras. A cota geral deve ficar em 4,8 mil 
veículos por ano.

CEsVI e IAPA – parceria em treinamento

Recentemente, o CESVI teve mais um momento marcante na história 
de seus treinamentos.
Pela primeira vez, realizou um curso em parceria com o IAPA 

– Instituto de Avaliações e Perícias. O tema foi: Técnicas de Identificação 
de Sinistros Duvidosos. O treinamento foi conduzido pelo especialista 
Renato Orsi.
A novidade chamou a atenção, e o treinamento foi prestigiado por profissionais 
da Allianz Seguros, da Auto Reg Serviços Técnicos de Seguros, da Gente 
Seguradorada, da BB e MAPFRE Seguros, da LeasePlan (empresa 
especializada em terceirização de frotas) e da SulAmerica Seguros.

Range Rover Evoque, 
da Landrover.

Jetta Sedan,
da Volkswagen.

Tiguan, 
da Volkswagen.

XC 60, da Volvo.

Corolla, 
da Toyota.

A
le

xa
nd

re
 M

ar
tin

s 
X
av

ie
r

Lu
ci

an
a 

R
uf

fa
to



Revista CESVI 41

Primeira certificada 
no projeto PIQ Mirado

Começou! Está finalizada a certificação 
da primeira concessionária Fiat envolvida 
no projeto PIQ Mirado. O PIQ significa 

“Programa de Incentivo à Qualidade em Funilaria 
e Pintura”, um trabalho da montadora em 
parceria com o CESVI.
A concessionária certificada foi a Itália Barra, 
da zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 
O trabalho com a empresa durou dez meses. 
A consultoria do CESVI fez uma avaliação 
profunda e abrangente do nível da operação 
de funilaria e pintura da concessionária, desde 
o atendimento até a entrega do veículo. 
As orientações passaram pela capacitação 
da mão de obra, fluxos do trabalho técnico, 
a eliminação do retrabalho, o orçamento 
de reparos e a venda dos serviços, entre 
outros aspectos. A oficina já trabalha com 
tintas à base de água, e contou ainda com 
treinamento em repintura da fabricante PPG. 
Os benefícios para a concessionária, com 
o PIQ Mirado, foram muitos:

Grande notícia para o mercado reparador 
– e especialmente para as concessionárias 
Renault. Segundo um acordo firmado entre 

a montadora e o CESVI BRASIL, todos os cursos 
de aperfeiçoamento na área de reparação, 
para os profissionais da Renault, passam a ser 
ministrados pelo CESVI.
A intenção da Renault é contar com o know-how 
do centro de pesquisa, para ampliar 
o nível de qualidade dos serviços prestados 
por suas concessionárias. “Temos uma área 
de treinamento, de capacitação da rede, muito 
bem desenvolvida. Mas não temos internamente 
a especialidade que o CESVI possui em 
tecnologias da reparação – um conhecimento 
de alcance mundial”, explica Osvaldo Zalewska, 
gerente de treinamento à rede da Renault do 
Brasil. “Nesta parceria, vamos compartilhar essa 
responsabilidade com o CESVI, que é um parceiro 
do nível de excelência que sempre exigimos em 
nossas atividades”.
Já para o CESVI, é a oportunidade de 
compartilhar a tecnologia da montadora com 
o mercado de reparação. “Quem tem tecnologia 
é quem produz o veículo. O CESVI tem de estar 
próximo de quem detém esse conhecimento 
e transformá-lo em informação para a rede 
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ltda Renault e para todo o mercado de reparação”, afirma Almir Fernandes, 

diretor executivo do CESVI. “É um orgulho que tenhamos sido escolhidos para 
essa parceria, e isso também nos traz uma responsabilidade muito grande. 
Estamos trabalhando uma informação que será utilizada pela rede 
de concessionárias, em prol de um serviço cada vez mais técnico 
e capacitado para o cliente Renault. Então nós temos de aprender e ensinar 
muito bem, para poder multiplicar esse conhecimento de uma forma 
consistente e com resultados práticos – que sejam percebidos tanto pela 
concessionária quanto por seus clientes”.
Com base no acordo firmado, o CESVI oferecerá vagas para os profissionais 
que trabalham na rede de concessionárias da Renault nos cursos que realizará 
nos próximos anos. Em 2012, serão oferecidas 54 vagas, número que deve 
crescer para 350 em 2013. Entre os cursos ministrados pelo CESVI, em 
suas instalações, estão: funilaria, desmontagem e montagem de tapeçaria, 
orçamento de reparo, chefes de oficina e consultoria de serviços. 

Almir Fernandes, do CESVI, e Osvaldo Zalewska, da Renault

•	Melhoria	na	qualidade	de	todos	os	trabalhos.
•	Aumento	dos	valores	na	venda	dos	serviços.
•	Aumento	dos	valores	na	venda	de	peças.
•	Redução	do	consumo	de	materiais	de	pintura.
•	Minimização	do	retrabalho.
•	Aumento	da	rentabilidade	do	reparo,	de	forma	geral.
•	Maior	satisfação	de	clientes,	colaboradores	e	gestores
 (que são comissionados).

O projeto envolvendo CESVI e Fiat já tem consultoria acontecendo ou 
prevista em mais dez concessionárias da marca. Logo, você verá aqui 
mais notícias de empresas que se aprimoraram com os processos mais 
modernos de gestão de oficinas e de técnicas de reparo. 

Divulgação

Luciana Ruffato



inclusive na China, a certificação é parâmetro 
obrigatório para iniciar uma negociação.
Esta mudança de cultura é muito importante, 
tanto que o assunto deveria ser matéria 
obrigatória nas escolas de engenharia,
pois produtos com qualidade certificada
são ferramentas de cidadania.
Precisamos entender que a segurança
do ser humano vem na frente dos 
resultados financeiros envolvidos nos 
produtos que fabricamos.

Relação custo-benefício
Assim, é preciso ter bom senso. 
O investimento em certificação é mínimo
se comparado com os benefícios que
ela proporciona. O alvo visado pelo governo 
com o Inmetro é a sociedade brasileira, 
que vai dispor de um produto mais confiável, 
com garantia do procedimento para 
a qualidade, e que atesta a certeza para 
o seu correto uso. 
Esta deve ser a preocupação número 1 
das empresas, e para muitas é. 
Mas, como há aqueles que não têm 
escrúpulos, precisamos separar o joio 
do trigo, pois se isso não for feito agora, 
dificilmente cresceremos nos negócios. 
E, uma vez que não protegemos nossa 
sociedade destes maus empresários, 
também não cresceremos como nação. 
Ganhar dinheiro não é pecado desde que
os esforços sejam canalizados em favor
do ser humano. 

Há poucos dias, durante uma reunião com diversos colegas 
de profissão, engenheiros que ocupam cargos de gerência 
e diretoria em diferentes setores da indústria automotiva, 

me chamou atenção um comentário em que percebi a necessidade 
de ser mais enfático e constante na orientação que cerca o trabalho 
desenvolvido pelo IQA em relação à importância da certificação 
para o mercado brasileiro.
Produtos com qualidade certificada por um organismo de terceira 
parte são sinônimos de evolução, um ato de cidadania, e deveriam 
ser adotados de forma voluntária por todas as empresas que dizem 
ser praticantes da responsabilidade social. O motivo é simples: 
a certificação minimiza o risco de ocorrerem falhas durante 
o processo produtivo e, se por acaso o problema ocorrer no campo, 
facilita a identificação e sua correção – antes mesmo, até, de mais 
peças irem para a prateleira e chegarem ao consumidor final.
Mas há outras vantagens de proteção para as empresas que 
as adotam. Isso tem ficado bastante claro no mercado de autopeças 
neste exato momento, em que vivenciamos uma “invasão” 
de produtos vindos do outro lado do mundo, a preço muito competitivo 
e de qualidade ainda duvidosa. Mas, se a qualidade é duvidosa, 
por que usar? Por causa do baixo custo. Isso sem falar das peças 
“piratas” que também encontramos no mercado.
Há, porém, formas de se proteger sem necessariamente entrar 
em uma guerra de preços, mesmo porque esta política não gera 
bons resultados para ninguém. Aceita pela OMC (Organização 
Mundial do Comércio), a avaliação da conformidade da qualidade 
é a forma mais eficaz de nivelar preços, uma vez que quando se 
investe na produção de autopeças com um padrão normalizado 
da qualidade, torna-se quase impossível praticar preços muito 
menores do que a média.
Os profissionais e empresários que encaram a certificação 
como um custo, e não um investimento na satisfação do cliente 
e na preservação da vida humana, precisam rever este conceito. 
Para a grande maioria das indústrias, a conquista da certificação 
é um passo obrigatório, principalmente para aquelas que comercializam 
seus produtos no exterior. Afinal de contas, em muitos países, 

A CERTIFICAçãO E O sER HUMANO
Mario Guitti

Mario Guitti
é superintendente do IQA -

Instituto da Qualidade Automotiva D
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Nossa tecnologia 
é para deixar 
seu trabalho 
melhor e mais fácil.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
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