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Todos os veículos Citroën estão de acordo com o PROCONVE, Programa de 
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TRADUZIDA EM 

MATÉRIAS
C omo empresa do Grupo MAPFRE, o CESVI BRASIL 

tem, desde sua fundação, em 1994, a missão de 
contribuir para a redução da sinistralidade na car-

teira de automóvel. E essa missão abrange dois caminhos 
que o CESVI tem trilhado, e que nossos leitores têm acom-
panhado aqui na revista, a cada nova edição: o aumento 
da segurança viária e veicular no Brasil e a melhoria dos 
trabalhos das oficinas de funilaria e pintura.
Esses dois caminhos estão muito bem representados nesta 
edição que você tem agora em mãos. Demos destaque de 
capa à segurança, apresentando aos leitores o importante 
trabalho de um programa dedicado à evolução dos veículos: 
o Latin NCAP. Assim como o CESVI realiza crash-tests para 
avaliar (e classificar) automóveis no que diz respeito à sua 
reparabilidade, o Latin NCAP promove ensaios de impacto 
para classificar os carros do mercado latino-americano 
quanto à segurança proporcionada – tanto para passageiros 
adultos quanto para crianças. 
É um trabalho que, além de orientar o consumidor sobre 
quais veículos são mais seguros, tem estimulado as pró-
prias montadoras a investir na segurança de seus próxi-
mos lançamentos. Um trabalho tão próximo da missão do 

CESVI que nos tornamos membros do Latin NCAP e vamos 
contribuir com esse avanço.
Já no que diz respeito à evolução das oficinas, trouxemos 
duas matérias relacionadas ao presente e ao futuro das 
empresas de reparação. Na seção REPARO, revelamos os 
conteúdos apresentados num seminário promovido pelo 
CESVI para abordar uma questão que tem inquietado o 
setor: como conseguir rentabilidade nesses tempos de 
crise econômica. É de evolução de gestão, portanto, que 
estamos tratando.
E, na nossa seção ENTREVISTA, ouvimos o presidente do 
Sindirepa-SP, Antonio Fiola, que fez um paralelo entre a 
situação das oficinas em meados dos anos 90, quando 
o CESVI surgiu, e nos dias atuais, além de tratar de 
outros temas, como mão de obra qualificada, o avanço 
no relacionamento com as seguradoras e um balanço de 
sua gestão à frente da entidade, que começou no meio da 
década passada.
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Técnicas em regulação de sinistros
O que a seguradora ganha com isso?

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

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

11 3948 4800
negocios@cesvibrasil.com.br

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

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

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

CENTRO INTEGRADO DE SINISTROS
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A Lei 12.741/2012, conhecida como “Lei da Transparência”, 
obriga as concessionárias e montadoras a descreverem os percentuais
de impostos que estão embutidos nos preços dos veículos na nota �scal. 

JEEP RENEGADE
- Com impostos: R$ 69.990
- Sem impostos: R$ 31.635

R$ 292,01 é o custo do DPVAT 2016 para motos.
O valor é quase o triplo do que é pago pelos carros.

2%
é a alíquota do IPI

(Imposto sobre Produtos 
Industrializados) para carros �ex até 1.0. 

Já para um carro idêntico, mas importado, 
essa alíquota sobe para 32%.

ICMS
Imposto sobre Circulação

de Mercadorias e Serviços é o 
maior vilão do custo �nal de um 
veículo. Trata-se de um imposto 

estadual e meramente 
arrecadatório – o que signi�ca 

que o dinheiro não tem 
destinação especí�ca a não ser 

os cofres dos Estados. 

54,8%
do preço
de um carro 2.0

é só imposto.

1,65%
do custo do carro

é a parte do PIS 
(Programa de Integração Social),
que serve para pagar abonos para 

quem recebe salário mínimo.

7,6%
é a alíquota
do Con�ns

(Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social), que serve para 

�nanciar o INSS, que é o que paga 
aposentadorias e seguro-desemprego.

Além das taxas de compra, o consumidor ainda paga mais três impostos anualmente, referentes 
à manutenção do veículo: IPVA, taxa de licenciamento e DPVAT.

- São Paulo é o Estado com a maior alíquota de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores): 4% do valor de venda do veículo.

- Licenciamento é uma taxa para renovação do CRLV (Certi�cado de Registro e Licenciamento
do Veículo). Você paga essa taxa federal, controlada pelo Detran, com a �nalidade de renovar
o documento do seu carro. O valor é reajustado anualmente. Em São Paulo, para 2016,
a taxa está em R$ 80,07

- DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores) é um seguro obrigatório,
que serve para pagar indenizações a pessoas envolvidas em acidentes automobilísticos.
O valor para 2016 está em R$ 105,65 para automóveis de passeio
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A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) alertou: no Brasil, paga-se um valor 
correspondente a dois carros para levar apenas um. Isso por causa da quantidade de impostos elevados que 
encarecem os veículos nas concessionárias. Dependendo da categoria e da motorização, as taxas podem chegar 

perto de 60% do valor de venda. E basta comparar: muitos automóveis são vendidos no país por praticamente o dobro do 
que custam nos Estados Unidos, por exemplo. Ainda que a renda média do brasileiro seja bem inferior à do americano.
Mas quais são esses impostos que incidem sobre o veículo? É o que você vai descobrir nesta matéria. 

NÚMEROS

BRASIL: O PAÍS DOS CARROS  
MAIS CAROS DO MUNDO

Eric KawahataAlexandre Carvalho dos Santos 
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O MERCADO REPARADOR, 
ONTEM E HOJE
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ENTREVISTA

TÍNHAMOS DE NOS TORNAR MUITO MAIS COMPETITIVOS, GERIR MELHOR OS 
NOSSOS NEGÓCIOS, PORQUE VIRIA A NECESSIDADE DE CONTROLES MAIORES, 
FOTOGRAFIAS DE PERÍCIA MUITO MAIS ELABORADAS, E OS PRÓPRIOS 
SOFTWARES DE ORÇAMENTO, QUE TRANSFORMARAM A NOSSA ROTINA

Antonio Fiola, 
presidente do Sindirepa-SP
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Alexandre Carvalho dos Santos

Se você entrasse num túnel do tempo direto para meados dos 
anos 90 e conhecesse uma oficina típica daquele período, 
talvez não identificasse que se tratava do mesmo tipo de 

negócio representado pelas reparadoras de hoje em dia. O setor 
vivia um atraso evidente em termos de tecnologias e gestão. 
Mas, nesses 20 anos de intervalo, muita coisa mudou: as oficinas 
se modernizaram, passaram a trabalhar com equipamentos e 
processos em linha com os veículos que chegam no dia a dia, e 
agora têm se preparado para lidar com a tecnologia embarcada 
que é, cada vez mais, a marca dos automóveis atuais e futuros.
Uma testemunha privilegiada desse processo evolutivo foi Antonio 

Luciana Ruffato

Fiola. Ele mesmo um proprietário de oficina, assumiu a gestão do 
Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e 
Acessórios do Estado de São Paulo) em 2007, com o falecimento 
do antecessor, Geraldo Santo Mauro, e desde então tem lutado 
pelos interesses do setor, mas sempre preocupado em manter 
bons relacionamentos com todos os segmentos que envolvem 
a produção, a venda, o seguro e a reparação do automóvel. 
Ninguém melhor que ele para nos contar sobre o que mudou para 
as oficinas nas últimas duas décadas, e como é o cenário atual em 
que as reparadoras atuam.

Como você traçaria um paralelo entre  
a situação das oficinas de 20 anos atrás  
para hoje em dia?
É um período que coincidiu com os 20 anos de atuação do 
CESVI, aliás de extrema importância para o mercado de 
reparação, e era então uma época muito difícil, em que o 
relacionamento entre oficinas e seguradoras era bastante 
complicado. E apesar disso o mercado reparador vivia uma 
realidade muito próspera. Tínhamos sinistros de grande monta 
chegando sempre à oficina, o ticket médio era muito maior, havia 
um bom faturamento. Com o passar do tempo, muita coisa 
mudou. Já naquela época, pensamos que tínhamos de nos tornar 
muito mais competitivos, gerir melhor os nossos negócios, porque 
viria a necessidade de termos controles maiores, fotografias de 
perícia muito mais elaboradas – o que foi um marco para nós – e 
os próprios softwares de orçamento transformaram a nossa 
rotina. Foi uma evolução monstruosa em muitos sentidos. E não 
dá para deixar o CESVI de fora do grande avanço que tivemos 
no relacionamento entre oficinas e seguradoras. Essa evolução 
foi muito significativa e posso dizer que fizemos história até no 
mundo, porque em poucos países se tem um relacionamento no 
nível que preservamos aqui, não só com as seguradoras, mas 
com todas as instituições. O próprio CESVI se reúne conosco a 
cada dois meses para falar de software. 

Essa diminuição do ticket médio tem a ver 
com a evolução da tecnologia do carro?
No cenário atual, você tem um carro tecnologicamente muito mais 
sofisticado. Por isso mesmo, esse carro bate menos, e quando 
bate essa colisão é de uma intensidade menor. Há 20 anos eu 
comprei uma mesa de alinhar chassi, que era utilizada em 20% 
das passagens da minha oficina, e hoje ela é usada em 4% das 
passagens. Ou seja, um grande equipamento, caríssimo, que 
se tornou quase um enfeite. As oficinas estão tendo de aprender 
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a consertar muito mais carros para manter um faturamento 
bruto, temos de tirar mais de menos. O mercado passa por um 
período bem delicado hoje, e não tanto pela crise econômica, mas 
justamente pela evolução do automóvel, da tecnologia, pela redução 
dos limites de velocidade nas grandes cidades e pela redução 
drástica no sinistro médio. 

Falando em carros mais sofisticados,  
houve um período recente em que os donos 
de oficinas reclamavam muito de falta  
de mão de obra qualificada no mercado. 
Como está isso agora?
Isso é uma gangorra. Nossa mão de obra tem uma variação 
que envolve as montadoras. Quando veio a crise, a indústria 
automotiva começou a demitir, e essa mão de obra já treinada 
voltou para as oficinas. Ao mesmo tempo que estamos lidando 
com as dificuldades da recessão, passamos a voltar a ter um 
pessoal qualificado. O problema é que aí todo mundo do setor dá 
a questão da mão de obra como resolvida. O gestor da oficina não 
pensa lá na frente, ele vai muito pelo surgimento do problema. 
E o Sindirepa-SP tenta mudar essa mentalidade, contando com 
nossos parceiros, como CESVI e Senai, tentando treinar o máximo 
possível de gente. Mas o fato é que, neste momento, há uma 
estabilidade em termos de mão de obra nas oficinas graças a 
esse pessoal que saiu das montadoras.

Você disse que o momento delicado das 
oficinas não tem tanto a ver com a crise,  
mas algum impacto ela deve ter tido, não?
O impacto direto da crise nas oficinas hoje é esse consumidor 
menos provido de dinheiro. Entretanto, a oficina que pensou 
bem e se posicionou como prestadora de serviço, indo além do 
cliente seguradora, essa está trabalhando muito. Há oficinas 
batendo recordes em número de carros atendidos porque se 
dedicam muito à manutenção preventiva. Com a crise, muita 
gente decidiu que não vai trocar o carro este ano, e por isso optou 
por consertar o carro que já tem. Então a oficina que mantém 
uma proximidade com o cliente faz uma programação anual de 
manutenções. E aí aproveita para oferecer outros serviços: vamos 
polir, vamos higienizar o ar-condicionado, vamos pintar esse para-

choque... O ticket médio obviamente caiu de maneira significativa, 
mas tem muita oficina trabalhando como nunca. O impacto da 
crise para o mercado, então, é um pouco de inadimplência e essa 
queda no ticket médio. Mas não falta demanda.

Qual o caminho para a rentabilidade  
nesse momento delicado?
O empresário precisa mesclar suas atividades. Um carro de 
seguro não é a melhor receita do mundo, mas é uma receita 
que nem existiria se a seguradora não me credenciasse. Eu vou 
pegar esse cliente e tentar agregar o máximo de serviços. Esse 
carro já entrou no meu custo fixo, já entrou na minha estrutura 
de trabalho, já entrou no cronograma dos meus colaboradores. 
Qualquer coisa que eu agregar a esse carro vai me trazer uma 
receita de ótima qualidade. Trocar palheta de limpador de vidro, 
por exemplo, é um negócio que dá um lucro absurdo, e pouca 
gente oferece. Se esse empresário se voltar para essa prestação 
de serviço, consegue agregar um monte de coisa a esse 
faturamento. Mesmo com o ticket médio baixo, você consegue 
recuperar lucratividade. 

A gestão das oficinas também  
evoluiu para ter esse olhar?
Acho que o empresário de oficina de funilaria e pintura evoluiu do 
ponto de vista da gestão, porque caso contrário ele quebraria. 
Já o de mecânica ainda tem uma visão de administração muito 
técnica. Ele se preocupa muito com a tecnologia. O que tem um 
lado bom, porque faz com que as oficinas deem conta de lidar 
com automóveis sofisticados mesmo com montadora sonegando 
informação, um monte de dificuldades... e a coisa tem funcionado. 

Você mencionou uma evolução na relação 
com as seguradoras. Fale um pouco mais 
sobre isso.
Avançamos muito nesses anos em relacionamento, de ambas as 
partes. A maior prova é a autonomia que a oficina referenciada 
passou a ter no sinistro. E foi a seguradora que ofereceu para 
a oficina essa autonomia: hoje a própria reparadora fotografa o 
carro, faz a vistoria... Lógico que ela tem ferramentas de controle 
muito maiores do que tinha antes, o que ajudou nessa conquista. 
Por outro lado, ainda podemos melhorar no que diz respeito às 
ferramentas de fiscalização do processo. Muitas vezes você 
tem uma auditoria de uma seguradora que corta uma hora do 
trabalho que a oficina está fazendo. Ora, se o meu colaborador 
foi mais rápido do que eu cobrei, nada mais justo do que eu ter 
esse lucro, não tenho de devolver esse dinheiro. Foi a eficiência 
desse meu profissional que me fez ganhar essa hora. Esse tipo 
de atitude leva a um choque de relacionamento. A seguradora 
deixa uma imagem arranhada perante a oficina por pouca coisa. 

QUE CONSUMIDOR VAI SE PREOCUPAR 
SOZINHO COM O NÍVEL DE EMISSÃO DE 
POLUENTES DO SEU CARRO? SÓ SE FOR 
DO GREENPEACE. E A INSPEÇÃO VEICULAR 
OBRIGAVA QUE ELE OLHASSE PARA ISSO. NÃO 
VOU DESISTIR DA VOLTA DESSA INSPEÇÃO
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Às vezes a companhia não quer trocar uma embreagem quando 
o carro sofreu um calço hidráulico, e a oficina tem de lidar com 
essa recusa enquanto está cara a cara com o cliente. Ou seja, 
a oportunidade de a seguradora aparecer para o seu cliente de 
maneira positiva é por essa intermediação da oficina. É a oficina 
que tem condições de deixar mais tranquila essa experiência difícil 
do segurado que teve seu carro batido. Quando chega um cliente à 
oficina, o reparador pergunta de que seguradora é. Se for de uma 
seguradora que paga bem e sem conflitos, é óbvio que a oficina 
tende a tratar esse cliente melhor. 

Que balanço você faz da sua gestão  
à frente do Sindirepa-SP?
Eu com certeza dei uma cara mais jovem ao Sindirepa-SP, mas 
principalmente agreguei uma imagem de entidade que trabalha 
e que sabe negociar. Hoje nós conversamos com todo mundo, 
temos a porta aberta em todos os lugares, eu me relaciono bem 
com a indústria, com a distribuidora, com as instituições, as 
seguradoras. Acho que tudo isso faz parte do nosso trabalho. Eu 
particularmente sempre evitei ter de entrar em questões judiciais 
ou em quebras de relacionamento, mesmo tendo passado por 
inúmeras dificuldades, pelo próprio fato de sermos pequenos 
lidando com grandes. Sempre procuramos preservar a relação, 
mesmo que em alguns momentos isso não tenha sido possível. E 
até relacionamentos com entidades de outros países, algo que me 
permite trazer aprendizados do exterior para as oficinas daqui. 

Houve algo que você lamentasse  
durante esse período?
Com certeza foi o fim da inspeção veicular. Lutamos muito para 
que ela acontecesse e, quando aconteceu, conseguimos provar 
uma série de consequências positivas para a sociedade. Aí, 
justamente quando ela foi aceita pelo consumidor, o prefeito 
Haddad cortou. Sendo que a qualidade do ar de São Paulo tinha 
melhorado muito com a inspeção, o número de remoções da 
CET tinha diminuído, o trânsito tinha melhorado, as internações 
por problemas pulmonares tinham caído. E mesmo assim, 
por questões políticas, a inspeção foi cortada. Veja que a 
inspeção tinha ajudado a oficina a conscientizar o consumidor 
da importância da manutenção do carro. Além disso, foi uma 
perda de receita muito grande para a oficina. Usando um 
exemplo pessoal, nunca mais usei meu analisador de gases. Que 
consumidor vai se preocupar sozinho com o nível de emissão de 
poluentes do seu carro? Só se for do Greenpeace. E a inspeção 
obrigava que ele olhasse para isso. Não vou desistir da volta 
dessa inspeção, estamos lutando para recuperar isso por diversos 
caminhos. Acho que essa foi a grande perda que o mercado 
teve em nossa gestão. Enquanto os relacionamentos marcaram 
positivamente esse período todo. O setor agora pode transitar em 
qualquer ambiente de cabeça erguida. 

EU COM CERTEZA DEI UMA CARA MAIS 
JOVEM AO SINDIREPA-SP, E AGREGUEI 
UMA IMAGEM DE ENTIDADE QUE SABE 
NEGOCIAR. HOJE NÓS CONVERSAMOS 
COM TODO MUNDO, TEMOS A PORTA 
ABERTA EM TODOS OS LUGARES
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O CESVI fez 
crash-tests 

da picape da 
Volkswagen 

e o estudo de 
reparabilidade 

foi positivo: 
tanto a versão 

Cabine Simples 
quanto a 

Cabine Dupla 
melhoraram sua 
classificação no 

CAR Group

DADOS DO VEÍCULO
Marca Volkswagen
Modelo Nova Saveiro CS / Nova Saveiro CD
Ano de fabricação 2016
Tipo de carroceria Monobloco

Peso em ordem de marcha 1.025 kg (CS) / 1.072 kg (CD)
Motor 1.6 total Flex
Potência 104 cv (E) / 101 cv (G)

A Volkswagen lançou a Nova 
Saveiro Cabine Simples e a 
versão Cabine Dupla – ambas 

sendo um facelift dos modelos 
anteriores. Ainda assim, houve 
mudanças em peças como o 
conjunto óptico e o para-choque. 
Dessa forma, o CESVI BRASIL, 
empresa do Grupo MAPFRE, 
analisou o comportamento desses 
veículos em ensaios de impacto.
Os especialistas do centro de 
pesquisa concluíram que os 
veículos permaneceram com a 
mesma performance estrutural, 
mesmo com o facelift. E que a 

montadora trabalhou bem nos 
preços de peças, o que fez com 
que houvesse uma melhoria na 
classificação CAR Group dos 
modelos, de 25 na Cabine Simples 
e 24 na Cabine Dupla para um 
índice 23 nos dois modelos 
(lembrando que, para o CAR 
Group, quanto menor o número, 
melhor a classificação). O CESVI 
também observou que os danos 
provocados pelos crash-tests 
foram semelhantes entre a Saveiro 
Cabine Simples e a Cabine Dupla. 
Confira então, a seguir, os detalhes 
desse estudo de reparabilidade.

Revista CESVI 13

CAR GROUP (NOVA SAVEIRO CABINE SIMPLES)

CAR GROUP (NOVA SAVEIRO CABINE DUPLA)

CATEGORIA Picape Cabine Simples
POSIÇÃO ATUAL MONTADORA VEÍCULO ABR/16 MAI/16

1º Nova Saveiro GVII - 23

CATEGORIA Picape Cabine Simples
POSIÇÃO ATUAL MONTADORA VEÍCULO ABR/16 MAI/16

1º Nova Saveiro CD GVII - 23



   

14

D
iv
ul

ga
çã

o

IMPACTO DIANTEIRO
Nos estudos feitos nas estruturas dos 
modelos, o CESVI concluiu que tanto a 
Nova Saveiro Cabine Simples quanto a 
Cabine Dupla obtiveram um comportamento 
estrutural satisfatório. As análises a seguir 
servem para os dois modelos.
A reparação dianteira do veículo também não 
envolveu um tempo muito elevado, graças às 
características englobadas no projeto, como 
componentes com fixações por parafusos  
que facilitam e agilizam o processo. 

Capô 
O componente precisou ser substituído por 
causa dos danos apresentados no momento 
do impacto. Durante a desmontagem do 
veículo, foi notado que pontos fusíveis 
(regiões de deformação programada) foram 
afetados no impacto, o que inviabilizou a 
reparação do componente.

Longarina 
Mesmo tendo um sistema de absorção 
de impacto, composto por uma travessa 
dianteira com crash-box e um absorvedor 
de polipropileno, a longarina teve danos 
severos em sua extremidade. Por isso, foi 
substituída parcialmente.

Radiador e condensador  
do ar-condicionado  
O deslocamento de toda a estrutura 
dianteira no momento do impacto fez com 
que os componentes mecânicos, como 
radiador e condensador do ar-condicionado, 
fossem comprimidos contra o coletor de 
escape (componente rígido responsável pelo 
escoamento dos gases gerados no processo 
de combustão interna do motor). Isso 
provocou o empenamento dos componentes. 
O condensador do ar-condicionado pôde ser 
reparado, pois seu empenamento não afetou 
o funcionamento, mas o radiador teve danos 
severos em suas aletas (lâminas ligadas aos 
tubos de arrefecimento), além de rupturas 
em seus pontos de fixação. Por causa dos 
danos apresentados, o componente teve de 
ser substituído. 

CABINE PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO

Simples/dupla Conjunto óptico lateral esquerda (LE) Substituição

Simples/dupla Para-choque dianteiro Substituição

Dupla Grade do radiador (Grade dianteira superior) Substituição

Simples/dupla Capô Substituição

Simples/dupla Moldura do farol de neblina LE Substituição

Simples/dupla Absorvedor de impacto LE Substituição

Simples/dupla Travessa com crash-box Substituição

Simples/dupla Painel dianteiro (Front-End) Substituição

Simples/dupla Longarina LE Substituição

Simples/dupla Fechamento da longarina LE Substituição

Simples/dupla Flange da longarina LE Substituição

Dupla Defletor de ar do radiador LE Substituição

Dupla Suporte superior de fixação do radiador LE Substituição

Simples/dupla Conjunto óptico LD Reparação

Simples/dupla Grade inferior do para-choque Reparação

Simples/dupla Para-lama LE Reparação

CABINE PEÇAS MECÂNICAS AFETADAS NO IMPACTO DIANTEIRO

Simples/dupla Radiador Substituição 

Simples Suporte superior de fixação do radiador LE Substituição

Simples/dupla Carcaça do eletroventilador Substituição 

Simples/dupla Bateria Substituição

Simples/dupla Suporte do chicote da bateria Substituição

Simples/dupla Condensador Reparação

Simples/dupla Tomada de ar do filtro do motor Reparação

TMO (tempo de mão de obra) DA REPARAÇÃO DIANTEIRA

Funilaria 4,60

Mecânica 1,60

Pintura 9,32

Tempo total da reparação dianteira 17,68



   

IMPACTO TRASEIRO 
Mais uma vez, a picape da Volkswagen obteve 
um comportamento satisfatório. O que se 
evidencia nas análises a seguir. 

Lateral traseira
Apresentou uma deformação na região do 
impacto e outra próxima à caixa de roda 
traseira direita. Porém, por se tratar de 
danos leves, o componente só precisou de um 
leve estiramento, sendo possível realizar a 
reparação desse componente, o que diminuiu 
o custo do reparo.

Tampa traseira
A tampa traseira teve danos em sua 
estrutura em função do contato da  
barreira móvel com o componente. 
Mesmo com os danos apresentados, o 
componente foi passível de reparo, evitando 
a necessidade de substituição e diminuindo  
o custo final da reparação. 

PREÇOS DE PEÇAS MELHORARAM –  
O QUE EXPLICA A MELHOR CLASSIFICAÇÃO 
NO CAR GROUP EM RELAÇÃO AO ÍNDICE 
ANTERIOR DAS PICAPES

Revista CESVI 15

CABINE PEÇAS AFETADAS NO IMPACTO TRASEIRO

Simples/dupla Para-choque central Substituição 

Simples/dupla Para-choque LD Substituição

Simples/dupla Suporte do para-choque LD Substituição 

Simples/dupla Suporte do para-choque central Substituição

Simples/dupla Dobradiça da tampa da caçamba LD Substituição 

Simples/dupla Alma do para-choque central Substituição 

Simples/dupla Lateral traseira externa LD Reparação

Simples/dupla Lateral traseira interna LD Reparação

Simples/dupla Tampa da caçamba Reparação

 

TMO DA REPARAÇÃO TRASEIRA 

Funilaria 6,10

Mecânica 0,00

Pintura 6,50

Tempo total da reparação traseira 14,93
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PROGRAMA CLASSIFICA A SEGURANÇA DE VEÍCULOS 
PARA ORIENTAR O CONSUMIDOR E INCENTIVAR UMA 
CULTURA DO CARRO SEGURO ENTRE OS FABRICANTES

MATÉRIA DE CAPA

LATIN 
NCAP

Emerson Feliciano

P esquisar, desenvolver e divulgar estudos sobre segurança 
viária e veicular estão na missão do CESVI BRASIL, 
empresa do Grupo MAPFRE. O centro de pesquisa há 

tempos contribui para a disseminação desse tema no mercado 
brasileiro. E, justamente por conta de fatores culturais do país, 
sabemos que essa é uma missão bastante árdua. 
É por isso que, muitas vezes, o CESVI trabalha com parceiros 
de peso, especialistas em suas áreas – acreditando que a 
diminuição do número de acidentes deve ser uma meta da 
sociedade toda, e que somando esforços somos mais fortes.
Recentemente, buscando complementar suas atividades 
de pesquisa em segurança viária e veicular, o centro de 
pesquisa da MAPFRE tornou-se membro do Latin NCAP, um 
programa que, por meio de metodologias de avaliação de 
veículos (com foco em segurança), também busca alcançar 
as recomendações do Plano Global de Ação pela Segurança 
Viária das Nações Unidas (2011-2020).
Com esta matéria, vamos apresentar aos leitores da Revista 
CESVI uma visão mais aprofundada do que é este programa 
e como são os testes feitos para classificar a segurança de 
veículos latino-americanos.
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INFORMAÇÃO PARA O CONSUMIDOR
O Programa de Avaliação de Carros Novos para América Latina 
e o Caribe (Latin NCAP) oferece aos consumidores informações 
independentes e transparentes sobre os níveis de segurança dos 
diferentes modelos de veículos lançados nesses mercados. O 
Latin NCAP começou em 2010 como uma iniciativa e em 2014 
como uma associação, no âmbito de uma entidade jurídica.
Esse trabalho é feito com métodos de ensaio internacionalmente 
reconhecidos e classifica entre 0 e 5 estrelas a proteção 
oferecida pelos veículos para ocupantes adultos e crianças. (A 
avaliação sempre é feita em cima da versão mais básica dos 
modelos disponíveis no mercado.) 
Além de informar essa avaliação aos consumidores, o Latin 
NCAP tem como objetivo estimular os fabricantes a melhorar 
o desempenho de segurança de seus veículos e incentivar 
os governos latino-americanos a aplicar as regulamentações 
exigidas pelas Nações Unidas quanto aos crash-tests para 
veículos de passageiros.
Mas como o programa obtém os carros para teste? O Latin 
NCAP adquire os veículos diretamente nas concessionárias, 
como um consumidor comum. Já se o teste for patrocinado, 
a primeira opção é pegar o carro em uma concessionária. Se 
isso não for possível, o Latin NCAP escolhe o veículo na linha de 
produção, seguindo protocolos rigorosos. 
O fabricante é avisado quando um carro é selecionado para 
os testes. A montadora é inclusive convidada a assistir aos 
crash-tests (assim como acontece no CESVI). E o Latin NCAP 
apresenta os resultados aos fabricantes antes de publicá-los, 
permitindo-lhes responder e envolver-se em discussões e 
explicações. No entanto, o Latin NCAP sempre toma a decisão 
final a respeito da informação publicada.

MEMBROS DO LATIN NCAP
Aspec, Automóvil Club Boliviano, Automóvil Club de Chile, 
Automóvil Club de Colombia, Automóvil Club de Costa Rica, 
Automóvil Club del Uruguay, Centro para la Defensa del 
Consumidor, CESVI Argentina, CESVI BRASIL, CESVI Colombia, 
Consumidores Argentinos, Federación Iberoamericana de 
Asociaciones de Víctimas contra la Violencia Vial (FICVI), FIA 
Region IV, Fundación Gonzalo Rodríguez, Fundación MAPFRE, 
FUNDECOM, International Consumer Research & Testing  
(ICRT), Omdai, Odecu e Proteste.

FERRAMENTA DE BUSCA
Para saber qual a classificação dada  
pelo Latin NCAP para determinado  
modelo de veículo, acesse: 
www.latinncap.com/po/resultados 
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COMO SÃO OS TESTES
A classificação por estrelas de um veículo em relação à proteção 
do ocupante adulto (segurança passiva ou secundária) é 
determinada a partir de testes de impacto frontal e lateral. Para 
veículos cinco estrelas, também é realizado o teste de impacto 
lateral de poste.
O impacto frontal é feito a 64 km/h. O veículo impacta 
frontalmente contra uma barreira deformável – 40% do carro 
colide contra a barreira, e a frente da barreira é deformável para 
representar essa natureza, frágil, dos carros. 
As leituras obtidas a partir dos dummies (bonecos utilizados 
nos testes de colisão) são usadas para avaliar a proteção aos 
passageiros adultos que viajam na parte da frente do veículo. 
Todo carro é submetido a um impacto contra um bloco imóvel 
adaptado com uma face de alumínio alveolar deformável. Esse 
impacto pretende simular o tipo mais frequente de colisões – 
entre dois carros de massa similar – que resultam em lesões 
graves ou mortais. 
O veículo recebe dois dummies adultos, que representam 
homens de tamanho médio, no banco do motorista e do 
acompanhante, enquanto dois dummies crianças, de 18 
meses e 3 anos, vão nas cadeirinhas de retenção infantil  
no banco traseiro.

ESC
Desde janeiro de 2016, para obter de 4 a 5 estrelas em 
ocupantes adultos, o veículo deve ter ESC (controle eletrônico de 
estabilidade). 
O sistema é avaliado por meio de uma série de testes 
denominados “manobra evasiva com dupla mudança de pista”, 
nos quais o veículo muda de pista em duas ocasiões. Para isso, 
o volante gira bruscamente 270 graus com o veículo a 80 km/h. 
São avaliados os deslocamentos laterais, a estabilidade e a 
capacidade do veículo de acompanhar um traçado reto. Um 
robô que age com precisão sobre o veículo é utilizado para 
esse procedimento. 
De modo geral, com a maior rigidez dos protocolos 
estabelecida no começo do ano, uma avaliação cinco estrelas 
demanda as seguintes condições: que o veículo tenha obtido 

PROCURE SABER
Vai trocar de carro? Seja um novo 
ou usado, siga as recomendações 
do Latin NCAP quanto à segurança 
proporcionada pelo veículo. O carro 
deve ser equipado com:

•  Airbags.
•  Cintos de três pontos, se possível 

para todos os passageiros.
•  ABS.
• Se viajar com crianças, procure 

carros com Isofix. Isso contribuirá 
para a melhor instalação dos 
sistemas de retenção infantil.

• Procure o carro com maior número 
de estrelas na classificação do Latin 
NCAP – quanto mais estrelas, mais 
seguro ele será.

SEJA NA AMÉRICA LATINA OU CARIBE, 
PARA RECEBER DE 4 A 5 ESTRELAS QUANTO 
À PROTEÇÃO DE PASSAGEIROS ADULTOS, 
O VEÍCULO DEVE TER SISTEMA ESC, DE 
CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE
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ao menos 27 dos 32 pontos possíveis nos testes, controle 
eletrônico de estabilidade e aprovação no teste de poste. 
Além disso, tecnologias mais avançadas, como sistema de 
proteção a pedestre e frenagem automática de emergência, 
são premiadas à parte. 

PARA CRIANÇAS
O Latin NCAP estimula fabricantes a assumir responsabilidade 
acerca da proteção das crianças dentro dos veículos e oferecer 
instalações apropriadas para a montagem de sistemas de 
retenção infantil. Ele lembra que o sistema Isofix representa um 
método mais seguro de fixar sistemas de retenção infantil ao 
carro, já que procura reduzir a instalação incorreta.
A classificação dessa proteção infantil se dá pela avaliação do 
comportamento dinâmico dos sistemas de retenção de crianças 
nos testes frontal e lateral, a capacidade do carro de instalar 
esses sistemas de forma correta e sem problemas e, por 
último, da habilidade do automóvel para fixar um sistema de 
forma segura. 
Os sistemas de retenção infantil utilizados para os testes 
são recomendados pelo fabricante do veículo de uma lista 
de dispositivos que mostraram bom desempenho em testes 
para consumidores. 

RESULTADOS RECENTES
Os últimos resultados do Latin NCAP divulgados até 
o fechamento desta edição da Revista CESVI foram 
apresentados no dia 3 de agosto em Assunção, Paraguai, no 
âmbito do Congresso Americano da Federação Internacional 
de Automobilismo (FIA). 
Foi comunicado que o Fiat New Palio recebeu apenas uma 
estrela para ocupante adulto e três estrelas para a proteção 
do ocupante infantil. A baixa classificação na categoria adulto 
decorreu de registros no peito do dummy em impacto lateral, 
apesar do bom desempenho da estrutura. Em proteção infantil, 
o modelo obteve proteção máxima em impacto lateral.
Vale observar que o Latin NCAP havia testado a versão mais 
básica de segurança do Fiat New Palio em impacto frontal em 
2014 e 2015. Na época, conforme os protocolos, os veículos 
eram testados apenas no impacto frontal, e o modelo ganhou 
quatro estrelas para o ocupante adulto e três estrelas para o 
ocupante infantil. Desta vez, o Latin NCAP testou o modelo no 
impacto lateral para obter o resultado conforme os últimos 

protocolos, mais rígidos. O modelo não conta com airbags 
laterais, mas demonstrou uma estrutura lateral capaz de 
proporcionar boa proteção e pouca penetração na área dos 
ocupantes. Entretanto, a falta de airbags ainda significa baixa 
proteção lateral. 
Na ocasião dessa divulgação, Alejandro Furas, secretário 
geral do Latin NCAP, afirmou: “Apesar do fraco resultado 
para a proteção do ocupante adulto do Fiat New Palio, o 
desempenho da estrutura lateral foi uma surpresa positiva, 
conseguindo um bom desempenho para um modelo popular 
desenvolvido localmente”. 
Já a presidente do Latin NCAP, María Fernanda Rodríguez, 
declarou: “Como consumidores, pedimos que os governos 
e fabricantes trabalhem junto conosco e com outras 
organizações para conseguir democratizar a segurança nos 
automóveis, para que todos os países ofereçam os mesmos 
níveis de segurança a todos os habitantes da região, iguais aos 
níveis oferecidos na Europa, no Japão, na Austrália e nos EUA”.



Alexandre Carvalho dos Santos

MÁQUINAS POP

M ais de 1,2 milhão de pessoas morrem todos os anos de acidentes 
de trânsito no mundo inteiro.* Se cada fatalidade desse tipo virasse 
notícia, as TVs e jornais praticamente não falariam de outra coisa. 

O que rende manchetes e chamadas nos telejornais são os acidentes mais 
espalhafatosos – como quando um ônibus perde os freios e invade uma 
calçada, matando e ferindo muitos pedestres. Mas há um tipo de acidente 
fatal que sempre chama a atenção, independentemente das circunstâncias 
envolvidas: é aquele que tira a vida de gente famosa. As mortes da Princesa 
Diana e do ator James Dean são, talvez, as mais emblemáticas. Mas o 
desastre fatal envolvendo celebridades vem de muito antes.

CACHECOL ASSASSINO
Uma das bailarinas mais famosas de todos os tempos, a americana Isadora 
Duncan morreu por causa de seu gosto por cachecóis. Numa noite de 
setembro de 1927, quando a artista tinha 50 anos, Duncan estava de 
passageira num carro conversível em Nice, na França. Ela usava um longo 
cachecol de seda, pintado à mão por um artista russo. “Adeus, meus 
amigos. Estou indo em direção à glória”, ela teria dito ao subir no carro. 
Mas seu destino foi outro.
Em certo momento, o cachecol enroscou numa das rodas traseiras do 
veículo, estrangulando a bailarina e arremessando-a para fora do carro. Ela 
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FAMOSOS 
NA VIOLÊNCIA 
DO TRÂNSITO
OS ACIDENTES QUE VITIMARAM 
CELEBRIDADES: DE ARTISTAS DE 
HOLLYWOOD A UM DOS MAIS QUERIDOS 
PRESIDENTES DO BRASIL

*ONU



quebrou o pescoço e chegou ao hospital já morta.
Esse acidente até criou um termo na área médica para 
mortes e ferimentos causados quando uma peça de roupa ou 
o cabelo de alguém enrosca no mecanismo de um objeto em 
movimento: “Síndrome de Isadora Duncan”.

DAS TELAS PARA AS  
ESTATÍSTICAS DO TRÂNSITO
No que diz respeito à morte em acidentes automobilísticos, 
Hollywood contribuiu com elenco, diretores, produtores... Daria 
para fazer um filme só com artistas de cinema que morreram 
por isso. Vamos aos maiores destaques.
Lá em 1931, um dos grandes nomes do cinema mudo, o alemão 
F.W. Murnau, morreu a bordo de seu Rolls-Royce. Murnau é 
conhecido principalmente por uma obra-prima do expressionismo 
no cinema: Nosferatu, uma adaptação do livro Drácula. Apesar 
de ter escapado da morte muitas vezes durante a Primeira 
Guerra Mundial, quando se feriu em batalhas com aviões de 
combate, Murnau não resistiu a um acidente bem menos 
heroico: já um artista consagrado, vivendo nos Estados Unidos, 
Murnau feriu a cabeça gravemente quando seu carro bateu 
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JAMES DEAN E PAUL WALKER FIZERAM SUCESSO 
RAPIDAMENTE E MORRERAM JOVENS. E TEM 
MAIS COINCIDÊNCIA: AMBOS PARTICIPARAM DE 
RACHAS NAS TELAS E PERDERAM A VIDA DENTRO 
DE PORSCHES

James Dean era um apaixonado pela velocidade, 
paixão que lhe custaria a vida e o transformaria num ícone da rebeldia

Paul Walker, ator de 
Velozes e Furiosos, 
e o Porsche 
carbonizado no 
acidente que o matou
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contra um poste numa autoestrada da Califórnia.
Mais marcante foi o acidente que vitimou o ator James Dean, 
em 1955. O artista era um aficionado por velocidade e gostava 
de competir em corridas de automobilismo. No dia 30 de 
setembro, numa viagem com seu Porsche 550 Spyder, Dean 
corria numa estrada quando foi parado pela polícia rodoviária e 
multado por dirigir a 105 km/h numa via onde o limite máximo 
era de 90 km/h. Isso foi às 15h30. Cerca de duas horas depois, 
Dean já acelerava a 137 km/h (para a estrutura dos veículos 
da época, isso era quase estar voando) quando bateu seu 
carro de frente com um Ford Tudor. O impacto foi tão forte que 
testemunhas disseram que o Porsche capotou diversas vezes 
antes de parar. James Dean teve o pé esquerdo esmagado e 
diversos ferimentos internos e externos. Não resistiu.
Curiosamente, a morte ajudou o ator a se transformar num 
dos maiores ícones do cinema de todos os tempos. Poucos 
dias após sua morte, Juventude Transviada chegou às telas. 
No filme, o protagonista, interpretado por Dean, é um jovem 
rebelde que, entre outras aventuras, participa de um racha 
com um desfecho trágico. A coincidência, aliada ao talento do 
ator, conquistou o público imediatamente, e James Dean foi 
imortalizado como um símbolo do inconformismo, da rebeldia e 
da angústia juvenil.
Mais recentemente, o mundo do cinema perdeu outro astro 
no auge da carreira: Paul Walker, ator de Velozes e Furiosos. 
Assim como James Dean, Walker também havia participado 
de rachas nas telas e morreu num Porsche. No entanto, 
Walker não estava dirigindo. Em 2013, voltando de um 
evento de caridade, ele estava de passageiro no carro de 
um amigo, que conduzia o veículo a mais de 160 km/h num 
trecho onde o limite máximo de velocidade era 70 km/h. O 
amigo perdeu a direção e o Porsche colidiu com um poste e 
duas árvores antes de entrar em chamas. O corpo de Paul 
Walker foi carbonizado no acidente.

CONTO DE FADA SEM FINAL FELIZ
Outra morte no trânsito que abalou o cinema foi o de uma 
artista que, na época do acidente, já não era mais atriz: tinha 
virado princesa. 
Grace Kelly foi uma das estrelas mais famosas de Hollywood 
nos anos 50, conhecida principalmente pelos papéis que fez 
em filmes do mestre do suspense, Alfred Hitchcock: Janela 
Indiscreta, Ladrão de Casaca e Disque M para Matar. Também 
ganhou um Oscar em 1955 por sua interpretação no filme 
Amar é Sofrer. Mas a atriz abandonou a carreira artística 
muito cedo, aos 26 anos, quando se casou com o príncipe 
Rainier e teve de se dedicar integralmente às suas funções 
reais, como princesa de Mônaco.

Décadas mais tarde, o conto de fada teve um fim, quando 
Grace dirigia de sua casa de campo de volta para Mônaco, 
já aos 52 anos. Foi quando a princesa teve um pequeno 
derrame cerebral, o que a fez perder a direção e deixar o 
carro cair num despenhadeiro. Além dos danos no cérebro, 
Grace teve fraturas no tórax e no fêmur, e morreu no dia 
seguinte.

FUGINDO DOS PAPARAZZI
Outra personalidade que viveu um conto de fada e teve um final 
trágico foi a professora Diana Spencer. Ela já havia passado por 
uma série de ocupações de baixa remuneração, como instrutora 
de dança para crianças e até faxineira de amigos quando, 
em 1981, sua vida mudaria para sempre: ela foi pedida em 
casamento pelo príncipe de Gales e se tornaria, desde então, 
conhecida no mundo inteiro como a Princesa Diana.
Mas seu casamento não foi bem o mar de rosas que ela 
esperava. Diana e Charles se separaram em 1996 após a 
repercussão da infidelidade do marido: “Havia três pessoas 
no nosso casamento, então estava meio lotado”, ela diria 
numa entrevista.
Em 1997, quando morreu, Diana estava num carro 
acompanhada pelo novo namorado, Dodi Fayed, filho de 
um bilionário egípcio. Como era praticamente uma popstar 
da realeza, a princesa tinha sua vida sempre mantida nas 
manchetes dos jornais sensacionalistas, e foi fugindo da 
perseguição de paparazzi (fotógrafos que ganham a vida 
vendendo fotos de celebridades) que o carro em que estava 
se acidentou. Na entrada de um túnel em Paris, seguida 
por nove fotógrafos franceses correndo em motocicletas, a 
Mercedes-Benz S 280 em que ela estava perdeu o controle 

Grace Kelly, antes de virar princesa de Mônaco,  
atuando no filme Ladrão de Casaca, de Hitchcock
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e chocou-se contra um pilar em alta velocidade. Dodi Fayed e o 
motorista (que, descobriu-se depois, estava dirigindo sob efeito 
de álcool) tiveram morte instantânea. Diana ficou presa nas 
ferragens e foi resgatada ainda com vida pelos paramédicos. 
No entanto, ela não usava cinto de segurança e, com a batida, 
foi arremessada contra o banco da frente com tanta força 
que seu coração foi deslocado do lado esquerdo do peito 
para o direito, rompendo a veia pulmonar e provocando uma 
hemorragia interna fatal. 
Enquanto esteve lutando pela vida dentro do veículo batido, ao 
lado do namorado e do motorista já mortos, Diana continuou 
sendo fotografada pelos paparazzi. Os fotógrafos só pararam 
quando médicos os afastaram do local. 

FAMOSOS DAQUI TAMBÉM
O Brasil também teve seus casos de artistas que perderam 
a vida em acidentes de carro. Um caso recente, de 2015, 
foi a morte do cantor sertanejo Cristiano Araujo. Voltando 
de um show em Goiás, a Land Rover, dirigida pelo motorista 
do cantor, capotou quando o veículo estava a 180 km/h. 
Cristiano, que viajava no banco traseiro sem cinto de 
segurança, morreu a caminho do hospital.
Voltando um pouco mais no tempo, a cantora Maysa morreu 
em 1977 ao bater seu carro na mureta da ponte Rio-
Niterói. Segundo relatos de parentes, na ocasião a cantora 
não dormia havia cinco dias por causa de remédios para 
emagrecer. Ela tinha 40 anos.
E o cantor e compositor Gonzaguinha tinha 46 quando, 
voltando de um show no Paraná, em 1991, seu Monza bateu 
de frente numa caminhonete F-4000, da Ford. A polícia 
afirmou que, provavelmente, a luz do sol teria atrapalhado a 
visão do motorista da caminhonete, que não viu o carro do 
artista ao fazer uma conversão.
Já Chico Science, então líder do grupo Nação Zumbi, morreu 
em 1997 na estrada que vai do Recife a Olinda, ao bater seu 
Uno Mille num poste. A Fiat foi responsabilizada, uma vez que 
os cintos de segurança falharam no acidente, e a família do 
artista recebeu uma indenização da montadora.
A violência no trânsito ainda levou um dos presidentes 
mais queridos da história do Brasil. Juscelino Kubitschek, 
o “presidente bossa-nova”, morreu em agosto de 1976, 
na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, ao colidir 
seu Opala com uma carreta carregada de gesso. Houve 
quem levantasse teorias da conspiração, de que JK teria 
sido assassinado, mas todas as investigações sobre o caso 
tiveram a mesma conclusão: a tragédia foi acidental. A Princesa Diana foi uma popstar da realeza britânica,  

e foi fugindo de paparazzi que sofreu o acidente que lhe tirou a vida

Enterro do cantor sertanejo Cristiano Araujo
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Gerson Burin

A TROPICALIZAÇÃO 
DE VEÍCULOS
ELES TÊM NOME E APARÊNCIA IDÊNTICOS... MAS O MESMO MODELO QUE RODA 
NO EXTERIOR PODE TER DIFERENÇAS IMPORTANTES DE MECÂNICA E OUTRAS 
CARACTERÍSTICAS QUANDO É LANÇADO AQUI. SAIBA POR QUÊ

É com o intuito de adequar as características dos veículos lançados mundo afora 
para a nossa realidade brasileira – seja de condução, econômica ou até mesmo 
de legislação – que são feitas adaptações nos carros que chegam ao mercado 

nacional. Um processo chamado de “tropicalização”. 
Por uma questão de legislação local, por exemplo, o modelo comercializado aqui deve ser 
adaptado no que diz respeito à presença (ou não) do extintor de incêndio, quanto às luzes 
de sinalização, ao índice de emissões, entre outros fatores.
Essas adequações servem também para garantir segurança, conforto, bom rendimento e 
durabilidade – para os veículos enfrentarem as condições brasileiras das vias, o clima e os 
hábitos de condução dos motoristas daqui.
Mas quais são essas condições diferenciadas, encontradas no Brasil, que pedem 
adaptações? É o que você vai ver a seguir.

SUSPENSÃO, CALIBRAÇÃO 
DO MOTOR, SISTEMA DE 
ADMISSÃO DE AR E MESMO 
O AR-CONDICIONADO 
SÃO FATORES QUE PODEM 
SER ADAPTADOS PARA A 
REALIDADE LOCAL

Eric Kawahata

TECNOLOGIA
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DURO NA QUEDA
Imagine como pode ser diferente para um veículo rodar na 
Europa ou no Brasil. A começar pela situação das vias.
No Brasil, além de uma variedade de pistas (asfalto, 
concreto, terra, cascalho...), o motorista pena diante de 
buracos e muitas imperfeições na via. Só quem já teve o 
prazer de dirigir em uma autoestrada alemã sabe a distância 
de qualidade que existe entre as vias brasileiras e as 
europeias (de maneira geral, claro).
Por tudo isso, os veículos lançados aqui passam por uma 
adequação em seu conjunto de suspensão, o que envolve 
molas, amortecedores, altura do veículo em relação ao solo, 
diâmetro de roda e até mesmo o tipo de pneu recomendado.
Falando em pneu, outra diferença entre os carros 
brasileiros e os de alguns países do Hemisfério Norte é que 
os daqui não precisam de uma configuração que leve em 
conta a necessidade de rodar sobre a neve ou com acúmulo 
de gelo na pista.

NO CLIMA CERTO
A tropicalização também leva em conta as variações de 
temperatura encontradas no Brasil. O veículo pode ser 
adaptado em seu sistema de arrefecimento e no que diz 
respeito à lubrificação do motor. Altas temperaturas 
demandam um sistema mais eficiente para a troca de calor,  
de modo a evitar o superaquecimento.
A tropicalização pode ainda se estender para o sistema de 
ar-condicionado, que será redimensionado para compensar 
o tempo quente, e assim cumprir a função de resfriar 
o ar até o ponto necessário para garantir o conforto de 
motorista e passageiros.

CONTRA ALAGAMENTOS
Um problema que os motoristas enfrentam quase todos os 
anos no Brasil são trechos alagados de vias, nas épocas de 
chuva (no verão, mais ao Sul do país, e no inverno, mais ao 
Norte). Isso gera uma necessidade de adaptar os sistemas 
de admissão de ar. A tropicalização, nesse caso, envolve 
elevar a altura do sistema, para impedir a entrada de água e 
impurezas no motor quando da travessia de trechos alagados. 
(Preocupado com essa questão, aliás, o CESVI criou um 
Índice de Danos de Enchente, que aponta os veículos menos 
vulneráveis à invasão de água no motor em trechos alagados.)
Além do layout do sistema de admissão, pode ocorrer também 
a necessidade de alteração nos filtros por causa da poeira, 
dependendo do tipo de veículo.
Essa proteção contra agentes externos também tropicaliza as 
vedações existentes: em fechamentos de portas, vidros, porta-
malas e em sistemas de ventilação interna. As adequações são 
para garantir que água, poeira e demais partículas não entrem 
no veículo durante sua condução em estradas de terra, ou 
durante a chuva – mesmo com o carro parado.

COMBUSTÍVEL MADE IN BRAZIL
A tropicalização também ocorre para a calibração do motor, 
principalmente para que o carro aceite os combustíveis 
oferecidos no Brasil, que são únicos no mundo: têm adição 
de 27% de etanol na gasolina, mesmo para modelos que só 
rodam a gasolina.
Outro exemplo são os veículos flex, que são calibrados para 
aceitar ambos os combustíveis em proporções diversas de 
mistura, e que precisam de um sistema diferenciado para 
partidas a baixa temperatura. É por isso que os flex têm aquele 
pequeno reservatório para gasolina, mais conhecido como 
“sistema de partida a frio”.
Essas calibrações do sistema de injeção e adaptações das 
características do motor são importantíssimas para se obter o 
maior aproveitamento do combustível e evitar falhas, corrosões 
e outros problemas.
Além do combustível, há ainda a tropicalização de sistemas de 
transmissão. O objetivo é ter um conjunto mais harmonioso 
entre o motor e a transmissão, de modo a responder às 
características topográficas do país, com particularidades 
como terrenos íngremes, entre outros duros testes para o 
carro que roda em nosso Brasil. 



RENTABILIDADE 
EM TEMPOS 
DE CRISE
A ECONOMIA BRASILEIRA TEM DERRAPADO NOS ÚLTIMOS ANOS, 
COM CONSEQUÊNCIAS DIRETAS PARA O MERCADO REPARADOR: 
MENOS CARROS CHEGANDO ÀS OFICINAS. COMO CONSEGUIR 
LUCRO DIANTE DE UM CENÁRIO DE RECESSÃO?
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Alexandre Carvalho dos Santos Luciana Ruffato

Seminário CERTA: “Aumento 
da Rentabilidade em um Ano 
Desafiador”, realizado pelo 

CESVI BRASIL
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A expressão “crise econômica” se tornou corriqueira 
entre os brasileiros nos últimos anos – principalmente a 
partir de 2014. Mas muita gente usa a expressão ou lê 

manchetes de jornais ou de portais de internet sem entender 
exatamente o que ela significa, os números envolvidos e suas 
consequências no dia a dia das pessoas e das empresas. 
Vamos, então, a alguns números que dão uma boa ideia da 
verdadeira cara dessa crise no país.
Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
a queda do PIB (Produto Interno Bruto) em 2015 foi de 3,8%, o 
pior resultado em 25 anos. As projeções do Banco Central, para 
o fim de 2016, continuam mostrando um quadro de recessão: 
deve haver novo declínio, agora de 3,23%. Para se ter uma ideia 
da gravidade disso, foi somente nos anos de 1930-1931 que o 
PIB do país caiu pela última vez por dois anos consecutivos. 
O PIB é o conjunto de todos os bens e serviços finais 
produzidos no país. Os fatores que influenciam na variação 
dessa referência são os seguintes: o consumo privado 
(quanto as famílias gastam para adquirir bens e serviços), 
os investimentos privados, os gastos públicos e a balança 
comercial. Ou seja, quando o PIB está em queda, é sinal de que 
o consumo está em baixa, as empresas não estão investindo, o 

governo está apertando o cinto e o equilíbrio entre exportações 
e importações não está favorável. 
Resumindo esse cenário todo em uma palavra só: recessão. É 
quando empresas e a população estão mais pobres. Para se 
ter uma ideia, no ano passado, segundo o Departamento de 
Pesquisas e Estudos Econômicos do Bradesco, 3,7 milhões de 
pessoas deixaram a classe C no Brasil. E não é porque subiram 
de vida – é porque estão com menos dinheiro no bolso (segundo 
os critérios do IBGE, a renda familiar dessas pessoas caiu para 
menos de 4 salários mínimos).
Os desdobramentos desses números terríveis, conhecemos 
todos. A moeda vai perdendo valor diante do dólar, tornando 
a importação de equipamentos mais rara e difícil; muitas 
empresas se veem obrigadas a enxugar suas equipes, 
contribuindo para um cenário desolador, no qual o desemprego 
chega aos níveis alarmantes de 12 milhões de brasileiros 
sem trabalho; e as circunstâncias se somam para formar a 
impressão de que é temeroso investir – mesmo quando o 
investimento visa ao fortalecimento dos nossos negócios.
E a constatação que mais importa do ponto de vista do mercado 
reparador: gente mais pobre tem menos condições de levar o 
carro para consertar na oficina. 
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NEM TUDO É MÁ NOTÍCIA
A boa notícia é que o mercado de reparação tem todas as 
condições para responder bem aos desafios da crise. Um estudo 
do Sebrae em parceria com o Sindirepa-SP (Sindicato da Indústria 
de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de São Paulo) 
apontou que, antes da crise atual, entre os anos de 2009 e 2012, 
o faturamento bruto das oficinas no Brasil tinha crescido mais de 
42%, resultando em 14 mil novos empregos no setor. 
Isso significa que estamos falando aqui de um segmento que se 
tornou robusto e sólido nos últimos tempos, e que evoluiu tanto 
do ponto de vista tecnológico quanto da perspectiva de gestão. 
Claro que a crise, muitas vezes, surge como desculpa para 
falta de visão e de investimentos. Há quem argumente que 
a situação não tem como melhorar no curto prazo, já que os 
números de produção e venda de veículos zero-quilômetro têm 
sido negativos. Mas é importante constatar, por exemplo, que 
neste período em que o zero-quilômetro passa por um momento 
complicado, o mercado de seminovos entra em ebulição, 
tornando-se uma opção atraente aos olhos do consumidor e 
formadora de um público interessantíssimo para as reparadoras. 
Outra boa notícia diz respeito à qualificação da mão de 
obra. Como você pode conferir na entrevista do presidente 
do Sindirepa-SP, Antonio Fiola, publicada nesta edição, as 
demissões que aconteceram nas montadoras, por causa do 
cenário econômico desfavorável, tiveram uma consequência 
positiva para as empresas reparadoras. Esse pessoal, mais 
treinado, começou a migrar para as oficinas. 
O momento atual, portanto, é de um setor já sem a mesma 
carência de mão de obra treinada que havia em períodos 
recentes – e o treinamento, como você vai ver a seguir, faz toda 
a diferença nos resultados da reparadora.

MUITAS OFICINAS AINDA TÊM 
DIFICULDADE DE FAZER SEUS CONTROLES 
FINANCEIROS; MANTÊM UMA 
ADMINISTRAÇÃO FAMILIAR, QUE RESISTE 
À PROFISSIONALIZAÇÃO; HESITAM DIANTE 
DA QUESTÃO DO TREINAMENTO

Ainda que o setor tenha condições de sair dessa crise 
sem ferimentos graves, é preciso que as empresas se 
preparem para manter a rentabilidade diante de um quadro 
recessivo, com menos carros chegando às suas portas. 
Muitas oficinas ainda têm dificuldade de fazer seus controles 
financeiros; mantêm uma administração familiar, que resiste 
à profissionalização de sua gestão; hesitam diante da questão 
do treinamento de sua equipe; dão preferência a equipamentos 
e processos de menor qualidade, ou ainda não têm uma 
ferramenta eletrônica de orçamento.
Nesta matéria, com base num seminário recente promovido  
pelo CESVI BRASIL, vamos abordar os caminhos para  
essa rentabilidade.

A PALAVRA É: GESTÃO
Ordem e progresso – o lema da nossa bandeira, de 
origem positivista, se baseia na ideia de que é preciso ter 
organização para avançar. Esse conceito, claro, vale para 
muita coisa, e não é diferente na rotina das oficinas de 
funilaria e pintura. Planejamento, controle de finanças e fluxo 
de caixa são imprescindíveis para que a oficina tenha um chão 
sólido para seguir em frente, principalmente num período 
difícil da economia em geral. Com a empresa organizada, 
tudo fica mais fácil.
O professor universitário e consultor financeiro do Sebrae 
(Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 
Silvano França, palestrou no seminário do CESVI sobre 
finanças na ponta do lápis e a importância de se criar o hábito 
de desenvolver gestão financeira nas oficinas. Além disso, 
o especialista abordou assuntos como controle financeiro, 
custos, despesas, fluxo de caixa e demonstrativos financeiros 
que fazem parte do dia a dia das reparadoras. “Em momentos 
de crise financeira todo planejamento organizacional precisa 
ser repensado. Esse procedimento pode mostrar novas 
oportunidades de administração e de negócios”, apontou.
As dicas para o gestor da reparadora são as seguintes:
•  Organize sua empresa, começando pelo  

estoque e pelos controles financeiros.
•  Identifique desperdícios.
•  Reduza despesas.
•  Aproxime-se do cliente.
•  Ofereça outras opções.

Fluxo de caixa
O Sebrae também aponta que a oficina deve gerir bem seu 
fluxo de caixa para buscar rentabilidade. O fluxo de caixa 
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é um instrumento de gestão financeira que projeta, para 
períodos futuros, todas as entradas e saídas de recursos 
financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa 
para o período projetado.
O fluxo de caixa deve ser considerado como uma estrutura 
flexível, e as informações devem ser inseridas conforme as 
necessidades da empresa.
Silvano também ressaltou a importância de se fazer um 
demonstrativo de resultado do exercício, apresentando, de 
forma resumida, o resultado apurado em relação ao conjunto de 
operações realizadas num determinado período – que pode ser 
mensal, trimestral, semestral ou anual. (A norma contábil prevê 
os últimos 12 meses.) 

Por quanto vender os serviços
Muita oficina bate cabeça num ponto extremamente importante 
para a rentabilidade de qualquer negócio: quais os preços que a 
empresa deve estabelecer para os seus serviços.
Silvano França, do Sebrae, explicou de forma prática e resumida 
a análise que o gestor da oficina pode fazer. Destacou a 
importância de a oficina somar o custo-base do serviço a 

despesas fixas, despesas variáveis e também uma margem de 
lucro.  Assim se chega ao preço de venda.

PROCESSOS
Para falar sobre métodos de gestão e processos em 
oficinas, o gerente de Certificação de Serviços do Instituto 
de Qualidade Automotiva (IQA), Sergio Ricardo, contou 
que os mecânicos, atualmente, precisam se adaptar e 
adotar medidas de grandes gestores para transformar e 
profissionalizar ainda mais o seu negócio. “Cada vez mais os 
veículos já estão saindo de fábrica com mais equipamentos 
e novas tecnologias. Essa atualização constante demanda a 
necessidade das oficinas em se modernizar nos processos 
de reparação, adquirir ferramentas corretas para cada tipo 
de reparo e o mais importante, que é buscar mão de obra 
qualificada”, afirma.
Segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição 
de Veículos Automotores), apenas 27% da frota de veículos 
que estão rodando no país têm, em média, três anos de uso. 
De acordo com Sergio Ricardo, “dados como este apenas 
reforçam a importância da reparação e as oportunidades de 
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crescimento presentes no mercado. Hoje, as oficinas podem 
planejar e pensar em novos serviços, além de encontrar 
maneiras de fidelizar o seu relacionamento com o cliente.”

PDCA
Falando sobre ferramentas de qualidade que a oficina pode 
utilizar na gestão de seus processos, Sergio Ricardo destacou o 
ciclo PDCA (Planejar, Desenvolver, Checar, Agir).
No que diz respeito a “planejar”, a oficina deve identificar e 
mapear seus principais processos (reparo rápido, especializado, 
gestão de estoques, atendimento...). E também estabelecer 
indicadores de desempenho. No caso das oficinas, os principais 
são os seguintes:
• Ticket médio
• Veículos entregues
• Taxa de conversão em vendas (número de veículos 

trabalhados/ número de orçamentos)
• Prazo médio de entrega
• Índice de retrabalhos
• Índice de satisfação
• Eficiência na produção
• Receita por profissional da oficina
• Faturamento com venda de serviço extra

Em relação ao restante da aplicação do ciclo PDCA na oficina, a 
empresa deve, segundo o profissional do IQA:
• Acompanhar a realização dos procedimentos,  

tempos e recursos aplicados.
• Coletar dados periodicamente sobre a execução  

das atividades.
• Identificar e priorizar a solução de problemas.

Relacionamento com o cliente
Nada é tão importante no negócio como um bom 
relacionamento com os clientes. Às vezes, um relacionamento 
eficiente consegue até que o cliente “perdoe” pequenos 
problemas na execução dos serviços. Principalmente em se 
tratando de um negócio que envolve um momento em que 
o proprietário do veículo pode estar traumatizado com os 

danos sofridos por seu carro, ou muito preocupado com a 
manutenção, é preciso que a oficina passe a impressão de 
que o cliente é muito especial. O profissional que atua no 
atendimento deve falar a língua do cliente, passar-lhe todas as 
informações relevantes e atualizá-lo sobre qualquer mudança 
necessária no que foi previamente combinado.
Uma forma de manter a rentabilidade em tempos de crise tem 
a ver justamente com a constância desse relacionamento: a 
oficina deve ter ferramentas para identificar os períodos de 
manutenção do veículo de seu cliente, e entrar em contato 
com ele quando essas datas estiverem próximas. É uma 
forma muito promissora de prospectar e vender serviços – e 
não depender da eventualidade de batidas de trânsito para 
continuar trabalhando.
As tecnologias atuais de comunicação, como WhatsApp, podem 
e devem ser utilizadas nessa comunicação.

Onde ter foco
O IQA ainda apontou os pontos nos quais a oficina precisa ter 
foco para se blindar contra a perda de rentabilidade em tempos 
de crise. São estes:
• Atuar no planejamento das ações.
• Utilizar dados para a gestão.
• Atuar na melhoria contínua dos processos.
• Melhorar o relacionamento e a satisfação do cliente.
• Reduzir custos (diminuir os desperdícios).
• Atuar no treinamento e especialização da equipe.
• Melhorar a integração e o comprometimento dos 

profissionais da oficina.

ORÇAMENTO
Já Ricardo Nogueira, consultor da CONSTAR (Consultoria 
Técnica e Administrativa Setor Automobilístico), palestrou sobre 
o perfil e o papel do orçamentista nas oficinas. “Toda oficina 
deveria ter um orçamentista dedicado, que pudesse acompanhar 
os processos que os veículos passam dentro da oficina. 
Com uma estrutura correta para diagnosticar as reparações 
necessárias nos carros, o orçamentista pode apresentar ao 
cliente final um diagnóstico mais correto, justo e fiel ao tipo de 
reparação necessária”, explicou. 
Nogueira destacou em sua palestra o perfil do profissional 
orçamentista, as etapas da sua atuação e os próprios elementos 
da orçamentação: diagnóstico, descrição do acidente, rascunho 
e pré-desmontagem.

Etapas do orçamento
Segundo Ricardo Nogueira, a atuação do orçamentista, na 
oficina, vai muito além de olhar para os danos do carro e passar 
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REPARO

um valor para o cliente. Em sua descrição das etapas da atuação 
do profissional, ele revelou o quanto essa atividade tem influência 
na possibilidade de lucro da empresa.
Na entrada do veículo, o orçamentista deve:
• Identificar a necessidade do cliente.
• Identificar o perfil do cliente.
• Registrar o “reclamo” do cliente.
• Analisar o potencial do negócio (e não  

só o para-lama amassado).
• Entregar ao cliente seus direitos e deveres.

No caso de uma vistoria para seguradora, o profissional  
da oficina deve controlar processos e orçamentos pendentes  
de liberação. 
Na hora de fazer a ordem de serviço (que deve ser a mais clara 
e transparente possível), ele deve retratar o que foi acordado 
no momento do orçamento. Essa ordem de serviço deve incluir 
também o prazo de entrega.
Além desses fatores, o bom orçamentista deve fazer o 
complemento com as seguintes ações:
•  Fazer ronda de produção.
• Acompanhar o chefe da oficina na validação  

e início do reparo.
• Validar o complemento assim que desmontar.
• Antecipar a compra de peças.
• Gerenciar o momento de realizar o complemento 

(prontuário).
• Usar o formulário do complemento.
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Antes de entregar o veículo para o cliente, há ainda a etapa do 
check-list final de qualidade. É quando o orçamentista deve:
• Fazer a conferência final entre o que foi orçado  

e o que foi executado.
• Tirar fotos para a vistoria de qualidade.
• Validar o processo para o faturamento.

Case de orçamentista treinado
Ricardo Nogueira ainda apresentou um case de uma oficina 
de 1.200 metros quadrados, de São Paulo, com um “antes e 
depois” do envio de seu orçamentista para um treinamento. 
Após essa capacitação, a oficina notou que precisava treinar 
todos os setores para melhorar seu processo de trabalho. E 
com isso evoluiu muito. 
A quantidade média de veículos trabalhados por mês passou de 
80 para 105. E o faturamento passou de R$ 115 mil para R$ 
196 mil. O ticket médio do cliente seguradora foi de R$ 1.416 

ELEMENTOS DO ORÇAMENTO
Uma constância na realização eficiente de orçamentos 
de reparo tem uma influência direta na rentabilidade 
das oficinas. Ricardo Nogueira, da Constar, revela 
os quatro elementos desse processo – em que a 
reparadora precisa ter um profissional especializado.

Diagnóstico
O orçamentista identifica, por meio de uma análise, 
todo o procedimento para a execução do reparo.

Descrição do acidente  
(aviso de sinistro)
É muito importante, porque cada tipo  
de evento exige diferentes procedimentos de reparo.

Formulário do diagnóstico
Ele serve como gabarito do trabalho e tem todo 
um procedimento a ser seguido. Ajuda a tabular os 
tempos, não deixa que nenhuma etapa do processo seja 
esquecida, e auxilia na transferência do diagnóstico 
para o software de orçamento.

Pré-desmontagem
É a desmontagem de apenas alguns componentes para 
uma melhor análise dos danos. O objetivo é identificar 
danos internos logo de início e garantir que a funilaria 

QUEDA DO PIB TEM REFLEXO DIRETO 
NO TICKET MÉDIO DAS OFICINAS: 
O CONSUMIDOR TEM MENOS 
DINHEIRO PARA GASTAR COM 
MANUTENÇÃO E REPARO
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CERTA: “AUMENTO DA RENTABILIDADE  
EM UM ANO DESAFIADOR”
Mais uma vez cumprindo seu papel de levar informação ao 
mercado, o CESVI BRASIL realizou, no dia 8 de junho, essa 
nova edição do CERTA – série de seminários voltados à 
cadeia automotiva.
Dessa vez, o tema foi “Aumento da Rentabilidade em um ano 
Desafiador”, direcionado mais especificamente às oficinas de 
funilaria e pintura e abordando os temas que você lê nesta 
matéria da revista.
O diretor executivo do CESVI, Almir Fernandes, abriu o 
evento abordando justamente o cenário difícil da economia 
brasileira e como o mercado de reparação tem todas as 
condições para responder bem aos desafios da crise. “Os 
veículos que foram adquiridos durante a fase anterior à crise, 
quando o Brasil bateu recorde após recorde de vendas de 
veículos, estão agora saindo da garantia, erguendo-se como 
uma clientela abundante para as oficinas independentes”, 
apontou Almir. 

seja concluída.

para R$ 1.845. E todas essas evoluções enxugando o quadro de 
colaboradores, que passou de 30 para 27 profissionais.

PROFISSIONAL TREINADO  
É PROFISSIONAL RENTÁVEL
Concluindo o seminário, Gerson Burin, do CESVI BRASIL, falou 
sobre a análise da capacidade produtiva em pintura. O centro 
de pesquisa desenvolveu um estudo sobre as diferenças entre 
os trabalhos de profissionais capacitados e não capacitados 
– no caso, em processos de repintura automotiva. (Para ser 
considerado “capacitado”, o profissional precisava ter passado 
por cursos de especialização nos últimos dois anos.) O estudo 
verificou a qualidade final de uma preparação de superfície de 
chapa (para-lama), passando por todas as fases até a pintura 
da peça, e chegou a uma importante conclusão: a oficina 
se torna mais rentável quando direciona, com regularidade, 
seus profissionais para treinamentos de especialização, para 
aperfeiçoamento em métodos e processos de reparação.
A última edição da Revista CESVI trouxe matéria exclusiva sobre 
esse estudo do Centro de Experimentação e Segurança Viária. 
Você pode conferi-la na íntegra em: http://migre.me/uHng7 



     

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

3T Systems 3T CONTROLE Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2185-8391 www.3tsystems.com.br
Alltech Alltech Rastreador GPS GSM/GPRS 0800 604 6644 www.alltechrastreamento.com.br
ANGEL CAR Angel Car Master Rastreador GPS GSM/GPRS (13) 3026-7275 www.angelcar.com.br
Bysat Automação
e Controle Ltda.

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

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

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

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

Ituran LOCALIZADOR RF SMART Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

KHRONOS Khronos GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (48) 3381-9999 www.grupokhronos.com.br
LOCABRÁS MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (85) 3261-2424 www.locabrasseguranca.com.br
Logos LOGOSNET Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3232-1200 www.logosrastreamento.com.br
Mirus SKYPATROL TT8750 Rastreador GPS GSM/GPRS (12) 3307-2005 www.mirus.com.br
POINTER CELLO IQ Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3660-5600 www.pointerbrasil.com.br
PORTO SEGURO 
PROTEÇÃO E 
MONITORAMENTO

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

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

Pósitron Rastreador Selado GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (19) 3787-6320 www.pst.com.br
Reforce  
Rastreamento Ltda

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

SANTANA 
RASTREAMENTO

MXT-140 Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2534-9400 www.santanarastreamento.com.br

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação de 

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

SASCAR Sascar GPS/GSM/GPRS Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.br
SATPLUS MXT-140 B Rastreador GPS GSM/GPRS (31) 2517-2600 www.satplus.com.br

SEGSAT RF Plus Localizador
Aproximação de 

Antena
Rádio Frequência (81) 2125-2600 www.segsat.com

SIGHRA Tecnologia  
em rastreamento Ltda. ABSOLUT ABS 1107 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3662-5450 sighra.com.br

SIMTRACK SIM 300K Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br
SpySat SPYSAT GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-4455 www.spysat.com.br
TESB TELEFÔNICA GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3120-7716 www.telefonica.com.br
TotalSat TS Blocker 5000 Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 2109-7709 www.totalsat.com.br

Grupo Tracker Tracker Auto Localizador
Aproximação de 

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

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

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

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

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

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

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

Cielo Telecom CIELOCEL GS12 Rastreador GPS GSM/GPRS (54) 3312-3399 www.grupocielo.com.br

Foclog Rastreadores FOCLOG GSM Rastreador GPS GSM/GPRS (51) 3720-4241 www.foclog.com.br

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

Ituran Localizador RF Smart Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

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

MERCEDES BENZ 
DO BRASIL

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

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

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

Positron
POSITRON RÁDIO 

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

Positron
RASTREADOR GSM/GPRS - 

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

Positron
POSITRON DUAL 

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

Positron
POSITRON DUAL SAT - 

CARGA - MÓDULO LOGÍSTICA
Rastreador GPS

Híbrida
(GPRS/SATELITE)

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

SANTANA 
RASTREAMENTO

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

SASCAR RF NACIONAL Localizador
Aproximação 
de Antenas

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

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

SIMTRACK GV 300 Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 2199-0701 www.simtrack.com.br

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

Zatix Tecnologia S/A GRABER MASTER CAMINHÃO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com 

Zatix Tecnologia S/A Rastreador RI0452 LINKER Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A
Rastreador RI0482 
LINKER ADVANCED

Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Dual Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

Zatix Tecnologia S/A Omni Turbo Rastreador Híbrida GPS (11) 3025-0101 www.omnilink.com.br

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

Revista CESVI

SEGMENTO CASCO = CARGA = LOGÍSTICA =

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

Pósitron Rastreador Selado
GSM/GPRS

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

SASCAR SASMOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (41) 3299-6004 www.sascar.com.b

ZATIX 
TECNOLOGIA S.A. GRABER MASTER MOTO Rastreador GPS GSM/GPRS (11) 3025-0000 www.graber-rastreamento.com
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A partir de agora, será obrigatório no Estado 
de São Paulo o exame toxicológico para 
renovar ou obter a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) nas categorias C, D e E, 
voltadas para motoristas profissionais. 
Apesar de ser contrário à medida, o 
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo 
(Detran-SP) terá de cumprir a determinação 
judicial pois foi derrubada na última sexta-
feira, 15 de julho, a autorização prévia (tutela 
antecipada) que a Justiça Federal havia concedido 
para que esse tipo de teste não fosse obrigatório 
no Estado de São Paulo. A Procuradoria Geral 
do Estado (PGE) está adotando medidas judiciais 
para tentar reverter a decisão. 
No momento, o condutor deve cumprir a 
exigência porque o sistema federal de habilitação 
vai impedir a emissão de CNHs nas categorias 
C, D e E se não constar a aprovação no exame 
toxicológico, que deverá ser feito diretamente 
na rede de coleta credenciada aos laboratórios 
homologados pelo Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). 
“Não existe comprovação da eficácia do exame 

DETRAN-SP É CONTRÁRIO AO EXAME TOXICOLÓGICO PARA CNH
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toxicológico dentro do processo de habilitação, 
como foi imposto pela atual legislação federal. 
Por isso, o Detran-SP, diversas entidades 
médicas e muitos profissionais não são 
favoráveis a essa medida. Seria mais efetivo 
realizar um exame na própria via, por exemplo, o 
que comprovaria se o condutor realmente dirige 
sob efeito de drogas”, afirma Maxwell Vieira, 
diretor de Habilitação do Detran-SP. 
Vieira também alerta que a nova regra vai 
implicar mais custos para o cidadão e prazo 
maior para obter a CNH, já que o resultado do 
teste demora, em média, 15 dias úteis. Além 
disso, o motorista pode imprudentemente 
utilizar drogas depois de conseguir ser aprovado 
e continuar ao volante. “Desta forma, a medida 
pode onerar o condutor e não obter o efeito 
positivo que se pretende. Reduzir acidentes e, 
consequentemente, aumentar a segurança no 
trânsito depende de ações mais efetivas.” 
Atualmente, existem quase 5,2 milhões de 
CNHs registradas nas categorias C, D e E no 
Estado de São Paulo, que permitem conduzir 
caminhão, ônibus e carreta. 
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FOTO 7

A exigência do exame toxicológico para renovar ou obter 
habilitação nas categorias C, D e E foi estabelecida pela 
lei federal 13.103/15, que alterou o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), e regulamentada pela resolução 529 do 
Conselho Nacional de Trânsito (Contran), em vigor em todo 
o país desde março deste ano. Mesmo quem não utiliza a 
CNH para fins profissionais precisa se submeter ao exame. 
O teste é feito mediante a coleta de cabelo, pelo ou unhas 
com o objetivo de detectar o consumo de substâncias 
psicoativas que comprometam a capacidade de direção. 
O resultado precisa dar negativo para os três meses 
anteriores ao teste, pois a janela de detecção é de 90 dias. 
O primeiro passo é o cidadão escolher o laboratório de 
sua preferência. Como são estabelecimentos comerciais, 
as empresas seguem a livre demanda de mercado e a 
legislação federal veta tabelar o preço cobrado por elas (o 
custo varia entre R$ 295 e R$ 380). A relação da rede de 
coleta credenciada pode ser consultada no site do Denatran, 
no seguinte link: www.denatran.gov.br/toxicologico_novo.htm 
Com o laudo do resultado em mãos, o condutor poderá 
agendar a ida ao Detran-SP e seguir o procedimento 
padrão para renovar a CNH ou mudar para a categoria 
pretendida. Esse laudo deverá ser apresentado no momento 
do comparecimento ao posto do Detran-SP e ao médico 
credenciado para avaliar os candidatos à habilitação. 
O passo a passo para saber como renovar ou mudar a 
categoria está disponível no portal www.detran.sp.gov.br, 
na área “CNH-Habilitação”. As taxas referentes ao exame 
psicotécnico e à emissão da carteira de motorista só devem 
ser pagas se o cidadão for considerado apto após realizar o 
exame toxicológico e o exame médico. No caso de mudança 
de categoria, o condutor também não deve pagar o valor 
referente às aulas práticas da autoescola e da aplicação da 
prova prática de direção veicular antes de saber se poderá 
continuar o processo. 
Quem for reprovado e ficar impedido de tirar a CNH terá 
de esperar três meses, contados da data de realização 
do exame, para fazer um novo teste. O motorista que não 
quiser realizar o exame toxicológico tem a opção de pedir o 
rebaixamento da categoria ao Detran-SP, retornando para 
a CNH B, que dá o direito de dirigir automóvel com peso 
bruto total de até 3,5 mil quilos e com lotação de até oito 
lugares, excluído o motorista. A solicitação só pode ser feita 
antes de ser submetido ao teste. 

Entenda alguns dos motivos que levam o Detran-
SP a ser contrário ao exame toxicológico no 
processo de habilitação: 
•  Não há evidência científica de que a 

obrigatoriedade da realização desse teste 
durante o processo de habilitação ou de 
renovação obtenha impacto positivo na 
redução de acidentes e mortes no trânsito; 

•  O resultado negativo no teste não significa 
dizer que o cidadão não fará uso de drogas 
posteriormente, já com a CNH renovada, 
e conduzirá veículo sob efeito dessas 
substâncias; 

•  O condutor pode tentar burlar o teste  
ao deixar de usar drogas no período  
que é coberto pela janela de detecção  
(90 dias retroativos); 

•  Profissionais da área médica alertam  
que, por meio do exame de larga janela  
de detecção feito a partir do cabelo,  
não é possível determinar com exatidão 
quando o indivíduo fez uso de droga,  
mas apenas estimar esse tempo; 

•  Na elaboração da exigência, não foram 
consultadas entidades médicas, nem 
mesmo a Câmara Temática de Saúde e Meio 
Ambiente no Trânsito do próprio Contran; 

•  A obrigação do exame toxicológico no 
processo de habilitação não tem paralelo em 
qualquer outro país como forma de política 
pública direcionada à redução de mortes no 
trânsito. Nenhum dos 185 países signatários 
da Década de Ação para Segurança Viária 
2011-2020, estabelecida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) para reduzir pela 
metade o número de acidentes e mortes no 
trânsito, realiza exames em cabelo, pelo ou 
unha dos motoristas. 

Novo procedimento Pontos contrários 
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O número de mortos e feridos em 
acidentes com motos mais que triplicou 
no país entre 2002 e 2013. Os dados 

são do estudo “Retrato da Segurança Viária 
no Brasil”.
Das 43.075 mortes no trânsito ocorridas 
no Brasil em 2013, 12.040 (28%) foram 
motociclistas ou passageiros de motos – mais 
de três vezes os mortos em 2002, quando 
3.773 perderam a vida. Já o número de 
feridos em acidentes com moto quadruplicou 

A falha na luz de freio pode não ser detectada 
facilmente pelo condutor, levando ao 
aumento do risco para acidentes em 

estradas ou mesmo em perímetro urbano. Os 
estudantes Mateus Cristaldi Cartacho e Pedro 
Henrique Limite, afiliados à Associação Nacional 
dos Inventores (ANI), criaram o “sensor de alerta 
para veículos automotores”, que atua diretamente 
na pronta identificação do problema.
Os estudantes explicam que a ideia surgiu da 
observação dos problemas que surgem na 
condução do veículo, principalmente à noite, 
diante da falha ou falta da luz de freio.
O “sensor de alerta para veículos automotores” 
funciona por meio de comparadores de 
tensão e sinaliza no painel sempre que uma 
das lanternas estiver queimada. O sistema 
pode ser instalado em qualquer modelo de 

TRIPLICA O NÚMERO DE ACIDENTES COM MOTOS

SISTEMA INFORMA  
MOTORISTA SOBRE  
QUEIMA DA LANTERNA

no período: de 21.692 para 88.682.
O estudo aponta que os motociclistas 
representaram 37% das mortes e 56% dos 
feridos nos acidentes que tiveram o tipo de 
transporte identificado em 2013, apesar de 
as motos constituírem apenas 26% da frota 
nacional de veículos automotores.
De 2002 a 2013, período abordado pelo 
estudo, acidentes com motos passaram a ser 
a principal causa de morte do país quando o 
motivo é acidente de trânsito. 

automóvel. “O nosso invento reduz o risco de 
acontecer acidente e eleva o nível de segurança 
do veículo”, analisa Mateus. 
Mateus e Pedro Henrique têm como público-alvo 
concessionárias e montadoras que poderiam 
oferecer o produto já instalado em toda sua 
frota ou como adicional aos consumidores. 
O “sensor de alerta para veículos automotores” 
já está registrado junto ao INPI (Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial) e, no 
momento, Mateus e Pedro Henrique procuram 
por investidores para viabilizar a produção e 
venda do produto, seja por meio da venda da 
patente ou do seu licenciamento. 
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Seja para carros, motos, caminhões ou cargas, os sistemas
de rastreamento avaliados e aprovados pelo CESVI BRASIL 
têm eficiência e segurança comprovadas. É o aval
do único centro de pesquisas automotivas do Brasil,
uma garantia de credibilidade.

Veja a relação das empresas aprovadas em:
www.cesvibrasil.com.br
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O Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor (Idec) lançou, no fim de julho, 
o site MoveCidade, fruto de uma parceria 

com o Instituto Clima e Sociedade e o LED - 
Laboratório de Experimentação Digital. 
Com conteúdos multimídias em formatos 
variados, o site aborda de maneira visual os 
principais conceitos de mobilidade urbana, 
trazendo animações, histórias em quadrinhos e 
infográficos. O objetivo é aproximar o cidadão do 
tema e facilitar o engajamento da população.
Segundo uma pesquisa do Idec, publicada em 
março, o transporte público é um dos setores 
que mais causam dor de cabeça ao consumidor. 
Porém, de acordo com o levantamento, as 
pessoas reclamam muito para parentes e 
amigos, e pouco nos canais oficiais. 
Para ajudar a combater o cenário de 
descontentamento e facilitar o acesso às 
páginas públicas de queixas e reclamações, o 
site MoveCidade traz também links diretos para 
os serviços oficiais de atendimento relacionados 
à mobilidade nas capitais do Brasil.
“Os usuários dos sistemas estão na melhor 
posição para saber quais melhorias são 
necessárias. É fundamental que essas 

O Festival Curta com Vida é uma competição 
de vídeos promovida pelo Automóvel Clube 
Brasileiro - ACBr, com o apoio institucional 

da Federação Internacional do Automobilismo 
- FIA, e o patrocínio da Bosch, da rede Bosch 
Service e da FIA Foundation (através do 
Road Safety Grant Programme). O objetivo é 
incentivar profissionais e o público em geral a 
produzirem vídeos que serão utilizados como 
material de apoio para promover a educação 
no trânsito, a fim de diminuir o alto índice de 
acidentes e mortes nas ruas ou estradas.
O tema orientador para a criação, roteiro e 
produção dos vídeos é “Trânsito e Vida”. O 
festival premiará dois vídeos, sendo um através 
de Júri Popular, com votação pela internet, e 
o outro por um Júri Técnico. O vencedor de 
cada categoria receberá dois ingressos para 
a próxima competição de Fórmula 1, em São 
Paulo, com direito a um acompanhante, além 

IDEC LANÇA SITE SOBRE MOBILIDADE URBANA

FESTIVAL DE VÍDEOS SOBRE 
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

pessoas registrem suas opiniões nos órgãos 
responsáveis, ou mesmo participem ativamente 
cobrando, para que isso resulte em mais 
qualidade e investimentos”, diz Rafael Calabria, 
pesquisador de mobilidade urbana do Idec.
O site MoveCidade faz parte de um conjunto 
de iniciativas voltadas para uma atuação mais 
permanente do Idec na questão da mobilidade 
urbana. A plataforma contempla outras ações, 
como o lançamento, em setembro, do mês 
da mobilidade, além de um aplicativo gratuito 
voltado para a avaliação independente de linhas 
de ônibus, metrô, trens e bicicleta.
Acesse: http://movecidade.org.br/ 

de toda infraestrutura de passagem, translado 
e hospedagem. A premiação será realizada em 
conjunto com visita programada na área do 
paddock, com registro e depoimentos.
A rede Bosch Service premiará os dois 
vencedores com revisão veicular em uma de suas 
oficinas próprias, em qualquer local do Brasil, 
enquanto o Automóvel Clube Brasileiro – ACBr 
os premiará com uma anuidade do serviço de 
assistência veicular 24 horas. Os dois vídeos 
vencedores, juntamente com os classificados 
em 2º e 3º lugares nas duas categorias, serão 
inseridos em um DVD para distribuição nacional 
com aplicação em campanhas de educação no 
trânsito e segurança viária. Os seis vídeos (em 
formato streaming e com legendas em inglês, 
francês e espanhol) serão distribuídos aos demais 
clubes-membros da FIA, em cerca de 140 países, 
ampliando as possibilidades de o Brasil contribuir 
com os programas globais de mobilidade.
O resultado será divulgado em outubro.
Para mais informações, acesse: www.
curtacomvida.com.br 
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A revista Quatro Rodas acaba de anunciar 
a realização do Fórum Mobilidade, evento 
com foco na relação entre os carros e 

o dia a dia das cidades. O encontro, marcado 
para 29 de novembro, espera reunir cerca de 
300 convidados, entre eles empresários da 
indústria automotiva, presidentes, diretores 
de montadoras e profissionais da área de 
publicidade e propaganda. 
Durante o evento, palestras de grandes nomes 
do setor irão discutir como as empresas 
automobilísticas podem se posicionar à frente 
da mobilidade urbana, além de debater soluções 

para se adequar a dinâmica dos novos tempos, 
como o surgimento do carro autônomo, que 
promete revolucionar a história dos automóveis. 
Também serão abordados qual o lugar do carro 
numa cidade moderna, o impacto da nova 
dinâmica de mobilidade nas políticas urbanas e o 
uso da mobilidade para uma vida melhor. 

Fórum Mobilidade
Local: São Paulo 
Data: 29 de novembro de 2016
Horário: das 9h às 17h

Revista CESVIRevista CESVI 4141
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Um novo levantamento feito no último mês de junho pela 
Carglass, especialista em reparo e troca de vidros 
automotivos, aponta que a bolsa é o item mais furtado/

roubado dos carros na região Sudeste do Brasil, com 14% 
das incidências. O dado surpreende, já que o estepe tinha 
liderado o levantamento como o item mais furtado/roubado 
nos três anos anteriores e este ano caiu para o segundo 
lugar com 12%.
Os dados aferidos apontam que em terceiro na preferência 
dos ladrões aparece o aparelho de som, com 11%, depois 
itens pessoais (10%) e celular (7%). De acordo com o 
levantamento, mais da metade dos roubos/furtos acontece 
durante o período noturno (52%). Já 24% acontecem de 
manhã e 24% à tarde.
O levantamento foi feito nas lojas da Carglass presentes 
na região Sudeste no momento em que o consumidor 
levou seu carro para trocar os vidros danificados pelo 
roubo/assalto. Foram ouvidos durante o mês de junho 
121 clientes que sofreram roubos ou assaltos. Destes, 
98,35% tiveram os vidros laterais de seus carros 
quebrados e 1,65%, o vidro vigia. 
Um dado interessante visto no levantamento é que 35% das 
pessoas que tiveram os vidros dos seus carros danificados 
pelos bandidos não tiveram nenhum pertence roubado. 
De acordo com Milton Bissoli, executivo da Carglass, isso 
leva a crer que os sistemas de segurança/alarmes dos 
automóveis estão ficando mais eficientes, dificultando a 
ação dos marginais. 

BOLSA SUPERA ESTEPE COMO 
ITEM MAIS ROUBADO

 
Itens mais roubados:
Bolsa 14%
Estepe 12%
Som 11%
Itens pessoais 10%
Celular  7%
Outros  11%
Nenhum 35% (Tiveram os vidros  
 danificados, mas nada foi levado).
 
Qual o período do furto?
Noite 52%
Manhã 24%
Tarde 24%

QUATRO RODAS ANUNCIA FÓRUM SOBRE MOBILIDADE
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D esde o dia 8 de julho, o uso do farol baixo durante 
o dia nas rodovias se tornou obrigatório para todos 
os veículos, conforme estabeleceu a Lei Federal 

nº 13.290. A exigência de se manter a luz baixa acesa 
ocorre em outras duas situações: à noite e nos túneis com 
iluminação pública, em qualquer horário. Em túneis sem 
iluminação, deve-se usar a luz alta.
O motorista deve sempre ter em mente que é fundamental 
ver e ser visto no trânsito. Por isso, o proprietário do veículo 
precisa ficar atento às condições do sistema de iluminação, 
que deve estar sempre devidamente regulado, com lâmpadas 
em bom estado.
Confira como utilizar de forma correta as luzes do veículo:

Luz baixa (farol baixo) - É a luz destinada a iluminar a via 
diante do veículo sem causar incômodo aos motoristas que 
trafegam em sentido contrário. É permitido conduzir com a 
luz baixa acionada durante todo o dia, o que torna o veículo 
mais visível. A partir do dia 8 de julho de 2016, o motorista 
deverá utilizar o farol baixo em rodovias mesmo durante o 
dia. Além disso, permanece obrigatório manter a luz baixa 
acesa durante a noite; e nos túneis com iluminação pública, 
em qualquer horário.
Já veículos de transporte coletivo de passageiros, circulando 
em faixas a eles destinadas, e motocicletas devem manter a 
luz baixa acesa sempre, de dia e de noite.
O motorista que infringir essas regras poderá ser autuado e 
receber quatro pontos na habilitação, além de multa de R$ 
85,13, pois é infração média.

Luz alta (farol alto) - Tem o objetivo de iluminar a via até uma 
grande distância do veículo. Só deve ser utilizada em vias 
não iluminadas. Em túneis sem iluminação também deve-se 
usar a luz alta. Precisa ser desligada quando um veículo em 
sentido contrário estiver se aproximando ou quando ficar 
atrás de um veículo trafegando no mesmo sentido. Nessas 
situações, o motorista precisa trocar momentaneamente a 
luz alta pela baixa.
Porém, piscar os faróis, alternando as luzes baixa e alta, é 
permitido só em dois casos: 1) para indicar ultrapassagem; 
2) para alertar sobre riscos na via. 
Transitar com o farol desregulado ou com o facho de luz 
alta de forma a perturbar a visão de outro condutor é 
infração grave e gera multa de R$ 127,69 e cinco pontos na 
habilitação. Já usar luz alta em vias com iluminação pública 
ocasiona multa de R$ 53,20 e três pontos no prontuário 
por ser infração leve. Fazer uso da luz alta e baixa, piscando 
os faróis, de forma inapropriada gera multa de R$ 85,13 e 
quatro pontos porque é infração média.

USO CORRETO DAS LUZES DO VEÍCULO
Luz de posição (lanterna ou farolete) - É a luz destinada a 
indicar a presença e a largura do veículo. Deve ser acionada 
em duas situações: 1) à noite, somente quando o carro 
estiver imobilizado para embarque ou desembarque de 
passageiros e carga ou descarga de mercadorias; 2) sob 
chuva forte, neblina ou cerração (nessas condições, a luz de 
posição pode ser substituída pela luz baixa).
Deixar de manter a luz de posição acesa nesses casos é 
infração média, e o motorista pode receber quatro pontos na 
habilitação e multa de R$ 85,13.

Luz indicadora de direção (seta) - Destinada a indicar 
com antecedência aos demais usuários da via que o 
veículo mudará de direção ou de faixa de circulação 
para a direita ou para a esquerda. Precisa ser acionada 
obrigatoriamente antes de iniciar qualquer manobra 
que acarrete o deslocamento lateral do veículo, como: 
ultrapassagem, mudança de faixa, conversão à direita ou à 
esquerda e retornos.
Não utilizar a seta é infração grave. O motorista é penalizado 
com multa de R$ 127,69 e cinco pontos na habilitação.

Pisca-alerta – Luz intermitente utilizada em caráter de 
advertência.  Deve ser usada para indicar aos demais 
usuários da via que o veículo está imobilizado ou em 
situação de emergência, como em casos de imobilização por 
problemas mecânicos, atropelamento, parada muito abrupta 
a fim de evitar um engavetamento, entre outras situações. 
Também precisa ser acionada quando a regulamentação da 
via assim determinar (em vagas de estacionamento com 
a informação de que se pode estacionar desde que por 
um breve período de tempo, com o pisca-alerta ligado). 
Não é permitido acionar o pisca-alerta por causa de 
congestionamento ou em situações de neblina, por exemplo.
O motorista que desrespeitar essas regras poderá 
ser multado em R$ 85,13 e receber quatro pontos na 
habilitação, pois é infração média. 
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O CESVI BRASIL teve a honra de 
participar, no dia 21 de junho, de um 
grande evento de formatura da Escola 

Senai “Conde José Vicente de Azevedo”, em 
São Paulo, ao lado de outros representantes 
de entidades e empresas privadas ligadas ao 
setor automotivo e de reparação.
Esse acontecimento marcou a abertura de 
caminhos para a vida profissional de 123 
formandos do Senai, sendo 28 do Curso 
de Aprendizagem Industrial (Mecânico 
Automobilístico), 69 do Curso Técnico 
(Manutenção Automotiva e Eletroeletrônica) 
e 26 do Curso Superior de Tecnologia em 
Sistemas Automotivos.
O evento contou, em sua mesa diretora, 

D ados recentes mostram que 71,8% dos 
caminhoneiros têm acesso à internet por 
meio de aparelhos móveis e mais de 62% 

acessam a rede diariamente, segundo pesquisa 
da Sontra Cargo.
Outros dados que reforçam o fato de que o 
acesso à internet se tornou parte importante 
da rotina da maioria desse público foram 
apresentados pela “Pesquisa CNT de perfil 
dos caminhoneiros 2016”, da Confederação 
Nacional do Transporte. Eles indicam que 
65,9% dos caminhoneiros entrevistados 
usam a internet, dos quais 86% acessam 
via dispositivos móveis (celulares) e mais de 
77% fora do ambiente doméstico. 
A pesquisa da CNT engloba caminhoneiros 
que possuem de 18 a 70 anos, mas 
não traz o dado do uso por idade. A 
necessidade de investigar e entender 
quem é o caminhoneiro conectado fez 
com que a agência DGBZ, especialista em 
negócios digitais, preparasse uma análise 
aprofundada sobre o público caminhoneiro.
O que interessa ao caminhoneiro? Para 
responder a essa pergunta, foram 

CESVI DÁ BOAS-VINDAS AOS FORMANDOS DO SENAI

O CAMINHONEIRO E A INTERNET

com a presença de Emerson Feliciano, 
superintendente do CESVI, e teve como 
paraninfo o presidente do Sindirepa-SP 
(Sindicato da Indústria de Reparação de 
Veículos e Acessórios do Estado de São 
Paulo), Antonio Fiola.
Boa sorte aos formandos! 

realizadas pesquisas para identificar as 
principais fontes de informação e levantados 
os dados referentes às visitas dos sites, 
origem do tráfego, engajamento nas redes 
sociais e potencial das informações para a 
comunidade.
Uma das informações que chama a atenção 
é que de 36% das visitas aos sites 
especializados originam das redes sociais, 
sendo 99% destas visitas provenientes de 
cliques em links publicados no Facebook. 
A taxa de engajamento do usuário da 
segmentação se mostrou muito superior se 
comparados à média do homem brasileiro 
de mesma idade. Ao detectar que 81% 
é composto de homens jovens adultos, 
a segmentação se mostra essencial 
trazendo observações relevantes sobre o 
perfil comportamental por idade, gênero e 
interesses.
O estudo indica caminhos que podem ser 
seguidos pelas empresas para dialogar com 
o público caminhoneiro no Brasil. O estudo 
pode ser baixado gratuitamente neste link: 
http://bit.ly/28IWGmG 
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NOVAS TECNOLOGIAS PARA APLICAÇÃO  
DO ALUMÍNIO NOS AUTOMÓVEIS

O futuro do alumínio, com certeza, passa 
pelos automóveis. Não apenas pelo 
potencial do material na indústria brasileira 

automobilística, mas também pelas novidades 
apresentadas durante o Congresso Internacional 
do Alumínio. 
Joe Quinn, vice-presidente da The Aluminum 
Association, apresentou dados do uso do 
alumínio no setor automotivo nos Estados 
Unidos. Segundo ele, a indústria está se 
adaptando para atender à crescente demanda 
pelo metal no mercado norte-americano, que 
está em seu auge. Utilizado desde 1970, o 
alumínio está presente em cada vez mais partes 
dos automóveis, sejam eles veículos de passeio 
ou caminhões pesados. 
Um dos motivos, de acordo com Quinn, é o 
aumento na tecnologia de produção das ligas: 
na década de 50, havia cerca de 75 ligas 
patenteadas, hoje esse número ultrapassa 500. 
Com leis cada vez mais rígidas, a tendência é 

44

que o uso do metal aumente significativamente. 
“Mas não se trata apenas de regulamentação. 
Os consumidores passam a exigir produtos mais 
sustentáveis e novas tecnologias, como carros 
híbridos e elétricos”, explica Quinn.
Por falar em novas tecnologias, Enrico 
Restuccia, gerente de produtos da empresa 
italiana Danieli, apresentou a Micromill. 
Desenvolvida em parceria com a Alcoa – que 
iniciou a pesquisa há 15 anos, trata-se de um 
padrão de laminação sem igual no mundo. “Um 
processo tradicional de fundição de chapas para 
carros leva 20 dias. Com essa nova tecnologia, 
o tempo médio é de 20 minutos. Esse processo 
reduz em 50% o uso de energia e produz 
lingotes 30% mais resistentes do que aqueles 
fabricados via sistema tradicional e com maior 
formabilidade”, afirmou Enrico.
O Congresso Internacional do Alumínio foi 
realizado em São Paulo entre os dias 7  
e 9 de junho. 
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D esde o dia 11 de julho, o pagamento por 
vagas de zona azul em São Paulo pode ser 
feito via aplicativo de celular. A longo prazo, 

a ideia da prefeitura é acabar com os cartões de 
estacionamento de papel. 
Agora o usuário pode comprar o equivalente a 
um cartão azul digital – R$ 5 a hora, mesmo 
preço da versão em papel praticado hoje – ou 
vários créditos que podem ser abatidos à 
medida que vão sendo usados.
Já os fiscais da CET vão dispor de um sistema 
que informará, por meio do número da placa, 
se o veículo pagou pela hora de estacionamento 
na rua. Além de modernizar a cobrança, o novo 
modelo evita, por exemplo, pagamentos acima 
da tabela praticados por flanelinhas. 

Entre os dias 4 e 6 de outubro, o Expo 
Center Norte, em São Paulo, receberá a 
18ª Fimai Ecomondo – Feira e Seminário 

Internacional de Meio Ambiente Industrial e 
Sustentabilidade. O objetivo do evento é apresentar 
equipamentos e soluções tecnológicas avançadas, 
já utilizadas no mercado internacional, e difundir 
os principais conteúdos para a formação em prol 
do desenvolvimento de processos e sistemas 
de produção sustentáveis, contemplando água, 
resíduos, energias renováveis, emissões, 
laboratórios, equipamentos, recuperação de áreas 
contaminadas, tecnologias, entre outros.
Uma novidade é que a feira vai apresentar uma 
“ilha de reciclagem automotiva”, na qual estarão 
expostos veículos em final de vida, que terão seus 
componentes desmembrados e direcionados para 
empresas especializadas – que abordarão, no 
local, os detalhes do reuso desses materiais.
Também será apresentado o recondicionamento 
de peças automotivas, assim como a 
desmontagem e o reaproveitamento  
dos componentes.
Eduardo Santos, especialista que está 
coordenando os trabalhos da ilha de reciclagem, 
diz que o momento é muito propício para se 

ZONA AZUL PODE SER  
PAGA VIA CELULAR

FEIRA DE MEIO AMBIENTE TERÁ ILHA  
DE RECICLAGEM DE VEÍCULOS

discutir essa atividade. “Os investidores nacionais 
e internacionais estão de olho nesse mercado, 
que em alguns países já está bem adiantado, 
inclusive com formatos diferentes de acordo com 
as necessidades regionais. No caso do setor 
automotivo brasileiro, os preços das peças têm 
espantado os clientes das lojas e das oficinas, 
e passado para um segundo plano o momento 
da manutenção do veículo. Uma alternativa 
inteligente e barata são as peças originais 
usadas, com qualidade e procedência, que a lei 
regulamenta”, afirma.
Mais informações: www.fimai.com.br 
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O consumidor brasileiro já adquiriu o hábito de olhar o selo 
de economia energética antes de comprar produtos 
eletrônicos e eletrodomésticos. Agora, é necessário 

realizar esta mesma consulta antes de trocar de carro. 
Desde 2016 os veículos produzidos no país devem sair de 
fábrica com uma certificação do Inmetro que comprove a 
eficiência do automóvel. Ou seja, os veículos serão categorizados 
de acordo com a quantidade de poluentes que eles soltam na 
atmosfera durante a queima de combustível. O objetivo da 
medida é reduzir a emissão de dióxido de carbono e garantir um 
ar mais saudável para as próximas gerações.
A etiquetagem e o ranqueamento dos veículos seguem 
o modelo adotado para os eletrodomésticos, com a 
distribuição dos automóveis entre as categorias A, com 
os mais eficientes e limpos, e E, que incluem os maiores 
poluidores. Esta divisão já era adotada anteriormente, mas 
apenas cinco montadoras participavam do programa – o que 
reduzia a abrangência da medida.
Nas últimas três décadas, o Brasil conseguiu reduzir a emissão 
de poluentes dos carros fabricados no país. Desde 1986, 
quando surgiu o Proconve (Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Automotores), a emissão de monóxido de 
carbono caiu de 28,7 gramas por quilômetro rodado para 
menos de 0,25 gramas. Contudo, a grande quantidade de 

PELA REDUÇÃO DA EMISSÃO DE POLUENTES*
carros, motos, caminhões e ônibus ainda faz com que sejam 
os maiores vilões da poluição do ar: pesquisa do Laboratório 
de Física, da USP, mostra que veículos automotores são 
responsáveis por 63% da poluição na cidade atmosférica na 
cidade de São Paulo.
Portanto, é mais do que justificável a adoção desta 
medida em larga escala no país. O consumo de CO2 do 
Brasil está intimamente ligado à queima de combustível 
dos automóveis. Assim, é preciso estimular a adoção de 
tecnologias e ferramentas que possibilitam deixar os carros 
mais limpos. É uma mudança de atitude que deve partir do 
próprio motorista: ao clamar por veículos ecologicamente 
corretos, incentiva as montadoras a investirem em pesquisa 
e desenvolvimento na busca por soluções que não devastem 
ainda mais o futuro do planeta.
Enquanto o mundo corre contra o tempo para colocar em 
prática um novo acordo global que consiga neutralizar os 
impactos do aquecimento global, a população também precisa 
fazer sua parte para que esta meta seja alcançada. E isso 
passa pela necessidade de rever seus meios de locomoção, 
adotando veículos que também cuidam da natureza. 

* Artigo de autoria de Flávia Pini, diretora  
de marketing da GreenClick.
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A PEÇA CERTA PARA 
O PEUGEOT QUE ESTÁ 
EM SUA OFICINA

PUBLIC.SERVICEBOX.PEUGEOT.COM

• CATÁLOGO DE PEÇAS

• BOLETINS TÉCNICOS MENSAIS

• DICAS DE REPARO E CONSERTO

PEÇAS GENUÍNAS PEUGEOT
QUALIDADE, CONFIANÇA E 
GARANTIA PARA SEUS CLIENTES.

CADASTRE-SE EM NOSSO PORTAL 

E TENHA ACESSO GRATUITO A:

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

Na cidade somos todos pedestres


